
 

GAZETA ZYRTARE
E KRAHINËS SOCIALISTE AUTONOME TË KOSOVËS

Nr, 4 Prishtinë, më 27 shkurt 1974 I VITI XKIK

bazë te nemit85 alineja 1 pika nenit96 ahneja 1 pika 1 dhe nemt 127 abneja 4 të Ligjit
Kushtetues të krenëBociAhodome TË beenkave1 kremin. secshsle “Autonome HË
Kosoves,në mbledhjen e perbashkëttë të gjitha dhomave më27 shkurt 1974, merrkëtë
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MBI SHPALLJEN E KUSHTETUTËS SË KRAHINËS SOCIALISTE AUTONOME TË KOSOVËS

Shpallet Kushtetuta e Krahines Socialiste Autonome të Kosovës,të cilën e aprovoi Kuvendi i
KrahinesSocialiste Autonometë Kosovës në mbledhjene të gjitha dhomave më27 shkurt 1974,

Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonometë Kosovës

 

KK Nr.0108 Kryetari i Kuvendit,
Prishtine, me 27 shkurt 1974 Tljaz Kurteshi, d. v.

Dukeu nisur nga fakti se punetorete fshatarët dhe njerent përparimtarë të të gjitha kombeve e
kombësive të Kosovës, të bashkuar nëFrontin nacioaalolirimtar me Partine komuniste në krye, meluf
ten e vet bashke meKombet e kombësitë e tjere të Jugosllavise nëluften nacionalohritare dhe në re.

KE shoqërinë ne të (cilen puna e njeriut dhe njeriudo të çlirohen për
shfrytezimi e arbitraritet dhe ku do të krijohen kushtet për zhvillimin tëlirë e tëgjithanshëm t'
gjitha kombeve € kombësive,

aSur paresysh se mezhvillimin e bazës materiale të vendit e të marrëdhënjeve shoqërore.
socialiste, si dhe me ndërtimin e metejshem të marrëdhënjeve të bazuara në vetëqevorisje dhe në bar
fazinë kombëtare, u realizuan ndryshimeqenësore në marëdhënjet shoqërore q politike, që kërkojnëndry-
shume përkatëse të Ligjit kushtetues të pe to vitit 1969, disa dispozita të të cilit janë ndryshuar
esencialishtme amendamentet e vitiK

tje frytet e arritura revolucionare,të sigurohetum që të perforcohen e të zhvillohen më tut ë siguro
ënjeve socialiste vetëqeverisëse demokratikenë rrugën c çlirimittë pu-

  

 

het vellazerimi e bashkimi me kombet RSF të Jugosllavi
Kushtetutën e Krahinës të përforcohet mëtutje sistemi kushtetues në baza unike veleëvenistedorë.
iste,

'uvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, KsE vullnetin e kombeve e të kom-
bësive,te klasës punëtore dhe të gjithe njerëzve punues

 

nxjerr

KUSHTETUTËN

E KRAHINËS SOCIALISTE AUTONOME TË KOSOVËS
cionalolirimtare dhe në revolucionin socialist, të

 

PARIMET THEMELORE udhëhequr nga klase, purëtore dhe Paria koruiste
E e Fugon, përmbysën rendin e vjetër Klasor

të bazuarnë shtrytëzim, shtypje 'pohtike e pabarazi
kombëtare dhe u gjendënpër herë të parëtë lirë,

gli ndërthur në të kaluarën2EneERoclËI, $ë barabartë dhe të vellazëruar në Krahinën Socis.
maËSEEalbtaret, turait dhë isëE6Kosovës, 0 cila u bë formë polit:szezët, ns esi ë së fortë dhe
plesarëteKobare18 kombësieSë tËTh gjitha barazisë reciproke tëtyreashtu edhë e barazisë së6 luftën e pi ka tyre me kombet e komi ugoshavisë.

 

Kombeve e kombësive të Jugosllavisë në Lufti
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Krezira Societe Ankona6 Kosovës u kriju
nëluftën e mbeve e të kombësive

cialist jë
shprehur lirisht të popullsisë — të kombeve e të
kombësive të Kosovës dhe vullnetit të shprehur të

popullit të Serbisë, u bashkua në Republi-
PasocikËRte të Serbisë në kundër të Republikës

 

m.
€ Republikës Socialiste Fëderative të Jugoslavisë,

Të realizimin interesave të përbashkëta,njerë.
zit Samet, kombet e kombësitë e Kosovës vendo-

Federatë mbipari marrëveshjesrecipro-
likavee të krahinave autonome, tësolidar

Të Djesëmarrjes së barebar.
Krahinave autonome ni

e më Kushtetutën e Republi-
kës Socialiste Federative tëJugosllavisë dhe m
shtetutëneKrahinës Socialiste Autonome të Kosovës,

'imin e përgjegjësisë së republikave
ve Autonome për in € vet dhe për

zhviimin € bashkësisësocialiste të Jugosllavisë si

  

u
Njerëzit punes të Kosovës realizojnëtë drejtat

sistemin shoqërorekonomie politik
e klasi rë dhetë të

 

si ues ara.
bartë, puna E tëcilëve shërbencEskluzivisht për plo
tësimin e nevojavetëtyre personalee të përbasi

e këtyre marrëdhënjeve e përbën pozita
shoqëroreekonomike e pjeriutpunues, e cila i sigur

Punuar memi onësinë
E vendosur në mën tpërdre
artë me njerëzit e tjerë punues nëpu:

e mbitëgjithapunët e riprodhimit sho-
qëror më kushtet dhe arrëdhë
të pë
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mjeripunues, nëmënyrë të barabartëmenjerëzit
SoSi hues. vendos mbipunën evet, kusi Në

mbi interesat persor
dhe mbi01 i

ëlisonpushtetin dhe drejton punët e tjera shoqëro.
Te

e area e njeriut punues qëqë t' frytet

punëssë vet dhe të përparimit materia bashkë.
sisëShoqërore Sipas parimit: Secili Sipas. aftësive

cilit sipas punës sëGi”, neobligimin e tiqë
vibimin e vezës materiale tëpunën TË

vet ëtëÇbinës shoqërore dhe të kontribuojë për plo-
e nevojave tëtjera sho.

mania Okohormike, Sociale Chepersonale e nje-
olidariteti dhe reciprociteti i secilit ndajtëgjiti

ve dhei të gjithëvendaj secilit, qe Bazohen në vetë.
dijen e njerëzve punues seini e veta të per

eds vetëm mbiRËS parbar
fnicativa e lirë në zhvilhmin € prodhimit dhë

rimtanve tëtjera shoqërore e përsonale në
Ë bashkësisë shoqërore:

 

 

 

të si

     

  
jes shoqërore dhenëzgjerimine kushte-

vo për aktivitetin e vet për realizimin intere
save dhetë drejtave të veta:

barazia e të drejtave,detyrave dhe përgjegjësive
e, nëpajtim me kushtetutshmërinë

 

të njerëzv
gjshmërinë.
SH,ShOqërorëkonork dhe sistemi. politik

rrjedhin lë € mjerrut dhei shërbe-
jnë atijdhëroltë tij në shoqëri.

shtim mesistemin shoqëroreko-
haesterpoliti përcaktuar m.

Kushtetutë, çdo formë e drejtimit te prodhimit e
të veprimtarive tëtjera shoqërore dhe çdo formë£
ndarjes që detormdjnë, marrëdhënjet, shoqërore të

ë pozitën e këtillë tënjeriut — formë
arbitrariteti burokratik, fëknoratikAE

t të

     

pen E pacenueshmetë po-
gibë Poltë njeriute përbëjnë:

ronësia shoqërore mbi mjetet e prodhimit,
cila “përjashton kthimin e

e të punës
ë zhvilimittë Doqërisë në baza të vetëqeverisjes:

çlirimi i punës si elimini A Pëbarazive
qëroreckononike dhe   

kushtëzuara historikisht, që nË parë,ara historikisht, qësh etezhgur
€ kontradiktave midis purës çi di cen

  E (urës së njerëzve punues:
e drejta për vetëqeverisje, në bazë të së cilës

mm
Pronësia shoqërore, sl shprehje e marrëdhënjeve

shoqëroreekonomike socialiste midis njerëzve

  
  dhenë interdstKa Peparentëshres tëklasës punëtore etë shcialiste, Në erë KEshoqërorpë
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nëtorët e bashkuarjane pergjegjëspara njëritjetmt
dhe para bashkësisë socialiste $

ronësinë shoqërore mbi mjelat e prodhimit
dhe mjetet Etjera të punës 1 sigurohet secilit që, në
kushte të barabarta, të hyjë në punen e bashkuar

së vet të fitojë të ardhura për plotë
personale dhe të përbashkëta

Pen Dea Jakë seaskush nul ka to
drejtë pronësie mbi mjetet shoqërore te prodhimit,

'S bashkesia shoqërorepolitike, as organi
Pata e punëssë bashkuar, as grupi 1 qyletardlë.ne
individi— pekurrëfarë baze furidikepronësore huk
mund tëpërvetësoje produktin e punës shoqerore,
as t'i dreltojë e t'i disponojë mjetet shoqërore të
prodhimit e punës, as t'i caktojë në mënyre arbi-
trare kushtet e ndarjes.

Punae njeriut është e vetmja bazë e përvetësi-
mit të produkteve të punes shoqërore dhe drejti:
Mit të mjeteve. shoqërore

i ndarjen etë ardhui

simin e nevojave

rave në pjesën qëshër-

in reciprok dhe me bazat
ë përcaktuarapërfitimin dhe

 

jetet e destinuara për përtrirjen dhe zgjerimin
e bazës materiale te punes shoqërore Janë bazë 0

€ qenjes dhe € zhvillimit të, shoqerisë,
er it ë të ver

tëqeverisjes e realizojnë njerëzit punues ne të gjitha
format e bashkimittë punës të mjeteve dhenë ba-
shkëpunimin reciprok NË” organizatavetë punës së

DËe të gjithaformave të bashkimit të punës
Prodhimit shoqëzor dhe ë integri

Al
lizojnë tëdrejtën e patjetërs
gr Me mjetet shoqërore, te drejtojnë pimën e vete
kushtet e punës dhe të vendosin mbi rezultatet e
punëssë
gj çDuKeZenlizuarrezulëatet së përbi

vlerë nd ras më EndiepronDolitE
riverpuneiorët, zie ndjlidhjen edrejtperdretis,
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Nirë të punes njerezit punues e realizojnë drejtpër.
drejtë beme. organizatavetë pi
dhe hë Kuadër ose nëpërmjet bashkësivepi
sëse tëinteresit Me marrëdhenjetë këtilla
Tëve nëketo veprimtariu sigurohet pozita e njejtë
shoqeroreekonomike sikurse punëtorëve të tjerë në
punën e bashkuar

Njerezit

 

'unues, meqëllim plotësimi mëtë plo-

e punëtorëtnë orga-
e.veprimtarive,

Nlojnë drejtperdrejt marrëdhënjet me interes të për
bashkët. Punëtorët dhe njerëzit punues themelojnë
bashkesi vetqeverisëse të intarësit edhe për plotësi

in € nevojave dheinteresave te caktuara të veta
personale të përbashkëta me bashkimin e mjeteve

të reciprocitetit e të sohdantetit

 

njejtën pozite shoqërore-ekonomi e në
të njejtat të Grejta eobligimesikurse punëtorët në

E së bashkur
gëzuartë drejtën e pronësisë të ika

të përcaktuar me Kushtetu qit ka
Pë të drejtë dhe obligim të shë
për perparimin e prodhimit bujqësor nëinteres të
tyre dhenëinteres te bashkësisë sociahste Bashkë-

  
sia sociahste u jep përkrahje bujqëve përngritjen
e produktintetit të punës së tyre për bashku
8 lirë kooperativae forma te tjera bashkimi për

Meqël të organizuar të bujqëve
qëmarrëdhenjet shoqëroreckon socialiste ve
tëqeveri e përpari prodhimit bujqë.  

“sigurohen ut për zhvillimin e tij në
mjëteve shoqëroree të punes shoqëroresi dhe Den

per bashkimin e bujqëve dhe bashkëpunimin
tyre me organizatat e punës së bashkuar Shpat park.
mevetë vullnetit dhetë barazisë.

Për përparimin e kushteve të jetës e të puni
se vet, bazes për stabilitetin E tyre dhe

  in e foi ihuese të shoqërisë dhe për rrit
-n E pr tit punës së vet të punës së

Jëredpme hoqen përzhvillimin e marrëdhënjeve
socialiste i këtë bazë si dhe 

Shoqëroreto organoziave të vete tëpunës së basl
dh tË areasre e bashkësive të en vetë

geverisëse dhe me planifikimin epunës € të zhvillimit

 

janëpjesëe patjetërsueshmee të ardhurave të0
nizatave themelore të punes së bashkuar

ke U mur nga. varësia reciproke e lëmes së
prodhimit,të qarkullimit dhe tëmës financiare të pu

bashkuar,sipjesë të sistemit
dhimit, shoqëror, punëtorët në oresnizatat
sëbashkuarrrej

 

 

përPERe Sepamit paku të fregat, punëtorëtnë
Organizatat themleoredhenë organizatate tjera

r dhe njerëzitpunues nëbas
Vetëqeverisese tëinteresit dhe në organizatat e bash
Kësite e tjera vetëqeverisëse, si
shoqërorepolitike, duke u mbë

Shkencore dhe në vlerësim
zhvimit 'jebazuara nëto, meplanifikimin e pu

vvilhrmt të vet harmonizojnë marrëdhënjet. në
prodhimin. shoqëror dhe orientojnë zhvillimin
DESdhelëne të veprimtarin të tjera shoqë
ore me interesat dhe qëlhmetc vetate përbashkëta.

të përcaktuaranë baza të vetëqeverisjes.

  

  

I

rahinën Socialiste Autonome të Ki
tërëPushtet 1 takon Klasës purolore në bashkim nes
te gjithe njerëzit punuestë qytetit e të fshatit.

Moqëllim ndërtimi të shoqërisë sa bashkësi të
hrëtë prodhuesve, klasa punëtore dhetëgjithë nje
rëzit punueszhvillojnë demokracinë socialistevetëqe-
Verisëse si formetë veçantë të diktaturës së prolota-
riatit dhe këtë e sy

kjen revolucionare dhe me
kushtetutëtë forme të marrëdhënjeve e të orga.
mizatave shoqëroreekonomike € politike, të bazua
në shfrytëzinun klasor dhe monopolin pronësordhe
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tëço veprimtarie polllketë drejtuar në vendosjen
ënjeve tëkëtilla:

Pë realizimin ç vetëqëverisjes nëorganizatat, e
punësFë bashkuar, bashkësitë lokale, bashkësivevetë

verisëse te interesitdhe nëoretatat
tjera veteqeve) Se.sho

erorotele si ronerë” nëpërgjithësi, dhe
Aaeahoen $ pashkëdinimin rehprok të këtyre oë
ganizatave dhe bashkëkive,

rrej di të Nirë e të bara-
bartëtë marrëdhënjeve Feciprolkë dhe me barmonizë

interesave të pet e tëpërgjithshme
të njerëzve punues rganizatave e të bashkë.

ive të tyre vetëqeverisëse me marrëveshje vetëqeve:

   

    

  

 

risedhembrrëv qërore:
vendosjen e njerëzve ërealizimin e

pushtetit dhenëdrejtimin e punëve të tjera shoqë.
rore në 'atat themelore të punës se bashkuar
dhe nëorganizatat e bashkësitë e tjera themelore
vetëqeverisëse, me anë të delegacioneve dhe dolega-
tëve në organet eqeverisjestëtë organizatave e të ba
shkësive vetëqeverisëse,si anë te delegacio-
deve dho delegatëve në vuvendete Pashkësive shoqë.
rorepolitike dhe nëorganet e tjera të vetëqevensjës:

njerëzve punues tëgjiti
qëshijetme rëndësi përrealizimin e pritës së tyre
Shoqërore-ekonor dhe për vendosjen e të
plotë emëtë kualifikuar në ushtrimi te funksione
tëpushtetit e të drejtimit të Punëve tëtjera sho-

që
mepublicitetin eës së të gjitha orgenere të

5 dhe tëbartësve tëfunk.
pblike e të funksionevetë

 

inë personale të bartësve tëfunk
sioneve velodorsipublike e të funksioneve të
fjera shoqërore, me përgjegjësinëe orgneve tëpush

vetëqeverisjes, me ndërrueshmërinë bar:
e të funksioneve velëqeverisëse, publike e të fun

ksioneve të tjera shoqërore dhe mekufizimin e riz
gjedhjes e të nemërimittë tyre në funksione të cak:

 

  

e kontrollit të punëtorëvee të nje-

 

eee

 

'ganizat
në bashkësitë Shoqërorepolitik

8 mbrojtjen e Kushtetutshmëri
së etë velshmërisë
m rimiihË ShoqërorenOlthRa tëfarore se

cialiste Tëorganizuara KË organizate shoqërorepoli

 

me aktivitetet e lira të gjithanshme të njerëz.

sfvetëqeverisja j£, Pjerëzve, punues në oreaniz
themelo: pnbashkësitëIokToka,
shkëntë “eëneverëse të interesit dhe në

nizatat e bashkësit e tjera “hemelore vetëqeverisëse

 

është bazëe sistemit vetëqeverisjes e të
pushtetit të klasës punëtore dhetë të gjithë njerëzve
punues.

Përt'i siguruarkushtet e

“i oeanhetëe ss,

 

ë
HË S
Ë gë të

 

esate vetatëpër-
ta, shtrojnë pushtondhëdrPashën,kat ejtojnë punët e

 

Funksi € pushtetit e të drejtimit të pu
të tjera pe në bashkësitë srE

tuara me kushtetutë, i ushtrojnë kuvendet
eshtë shoqërorepolitike, si delegacione Që
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ndërrueshme të njerëzve Dunues në

mizatavShoqërores“politike “ihe organet e tjeraqë për.A kuvendeve.prigjenperëerrjen ë plotëtënjerëzve pu.
mesShetëgjitnë pëteve ë Sresnizuarësociale

ë drejtimi mëve të
Pe parmonizimin€ mire

Bashkëta etë përgjithshme shoqërore.
Pashtësive shoqërorëpolike, shqytojnëropozimet e organizatave

ri dh

 

  “pushteci shtetëro
obligueshme pi nË Sigurojnë marr
shoqëroresëtosudte, zhvillimin e shoqerisë dhedr

ogërore ni vetëqeverisjes,

 

  
mbrojnëHe nËe njerE të qytetarit,
mereddhenjetDonte vetëqeverisese dhe të drertat
vetëqeverisëse tënjerëzve punues, zgjidhin Konfuk-
tet shoqërore dhe mbrojnërendin e përcaktuar me
kushtet

Peotdkadhe të drejtat vetëqeverisëse të njeriut pu
pues në organizatatthemelore 6 organizatate tjera

jë bashkësitëlokale,bashkësr
$ë Pelëqevërisëse tëinteresit dhe në orgarizatat e
bashkësitë e tjera vetëqeverisëse, pozita vetëqeverisë
ge e njerëzve punues në komunë, imi 1 rë në
za, të vetëqeverisjes, aktiviteti dhe krijimtaria e
Pese pun Arazia kombeve dhe e kombë:
sive dhe ë dreptat e detyrat 6 njeriut € të
see TËrent mekushtetutë, janë baz.
kufi dhe drejam TË drejtave dhe de.
tyrave të bashkësiveShoqërorebaltike nëushtrimin
€ funkisonit

Vetëmbrojtja Shoqërore, si funkison i shoqërisi
veteqev t me akivitetet e are
punuss,Të.qytetarëve,të organizatave të
shkua orgamzatave €

qeverisëse, te organizatave shoqërore-politike e orga
tëbashkësive shoqërorepolitike,

  

  

 

vetëqeverisëse të n) imues dhe te
Kirive të tjera tënjeriut e të qytetarit, per mbrojtjen
g,pasurisëshoqerore, sigurimine sigurisëpersonale
dhepasuroretë njerëzve punues e tëqytetarëve dhe
përËlirë shoqëror

Harmonizimin e imteresave   ë drejtave vet
merzi përgjithshmetë shoqërisë. socialiste, Si
dhepërkryerjen Të caldluara shoqërore dhe

Shoqerorepolitike e organizata te
E DË shoqata, tëqytetarëve, spjesë përbërëse tësistemitsocialist v.    

E s
ë

E
s

O
SJOgrorepo formëe orga

olitik të njerëzveë punues në baza
klasore socialistë,Janëfaktor aktiv T zhvillimit dhe t
mbrojtjes sëshoqërisë socialiste veteqeverisëse

v
e të qyLiritë, të drejtat dhe detyrat e njeriut

tetart, të përcektuara me Kushtetut j
pandarë dhe je e marrëdhën
vetëqeverisëse”demokratikenë
hetnga ça.
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rit eshtë në kundërshtim me teresat e shoqerisë
socialiste.

Dukeu nisur nga fakti se arësumi, shkenca dhe
e faktorqenësor 1 zhvillimit të shoqerisë

meekaletë,neritjes së produktivitetit topunës,zhvil
mit të forcave krijuese të njerezve dhe zhvillimit të
gjithanshëm të personalitetibumanimt të

ste vetëqeverisese dhepi

 

arimine arësimit, krijimtarisë shken
core, kulturale dheartistike në mënyre që t'i sher-

ga më meSukses ngritjes së aitësive krijue
Peinjorëpve Punes, përparimittë marrëdhënjeve shq.
qërore socishste dhë Zhvillimit të gjithanshëm të por
sonahtetittë hrë e të humamzuar.

Butimi dhe srësimi bazohën t E shken:
cës bashkëkohoredhe veçanerishtto marksizmit, si
baza të socializmit shkencor, 1 shërbejnëaitesimit të

ë E për vetëqeverisje dhe
e fitorevetë revolucionit

cialist, etikës socialiste, qëmokratimit vetëqeveri
'atriotizmit, socialist, vëllazërimit e bashkimit,

Patesiso së kombeve e të kombësivedhë të interne.
cionalizmit socialist

Nherëzit punues në organizatatë punes sëbash
kuar, dhenë Organizuia e bashkesi të tjera vetëqe

anizatat 6 punës Së bashkuar dhe orga.
Dizatatb bashkesitëe tjera vetëqeverisëse. nebaza të
solidaritetit e të reciprocitetit dhetë humanizmit so

ist, sigurojne sigurinëe vet ekonomikee sociale
dhe krjojnë kushte gjthe Emë të vohtshme por

e për zhvil

 

    

rvillimi material dhe nga Kushtet e tjera J0 të
barabarta të Jetës e. të” punës, Arazimin e

 

civilë të luftës, tëcileve u garantohetsiguria sociale
tyre
Për mbrojtjen dhe përparimin e ambientit to

mjeriut njerezit punues dhe qytetarët, organizatat e
punës se bashkuar, organizatat c bashkës
vetëqeverisëse dhe shoqëria socialiste sigi

ë vlerave natyralë

 

v

 

punues e qytetarëtdhe Kombet e kom
itë e Kosovës. bashkë e kombësitë

N rëzit punuesPaheOrtetarët e Republi
kës Sobialste ka Surbisë dhe të Republikes Socialiste
Federative të Jugosllavisë, të vendosur qe te ghtha
forcat ekati drejtojnë kah puna krijuese nc

In e

 

 

 

 
ikëzisësëtyre socialiste vetëqe

konseguente politekon
dhe presionevegresionit, fuftës

 

Zicion, me luftë të armai ma
Hera 6, rezistencës së përrenthshme popullore,

rinë, pavarësine, sovramtetin e vet, tërë
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rregullimit shoqërorsocialist vetëqeverisës, të vetë
dhjshem se aftësia mbrojtëse e shoqërisë dhe prega-
titja e vendit për mbrojtje është më e madhe,kurse

luar

kesisë shoqërore. Forcimii aftësisë mbrojtëse të ven-
t ështe Djesë përberëse e polliikes sëpaqes dhe
shkepunimit të barabartë ndërkombë
Mbrojtiaepërgjithshmepopullore është sistem

mi i orgamzimit, pregatitjes dhe pjesëmarrjes së
Pë kta “pashkëcivë shoqërorepontikë, bashkësive
lokale, organizatave të punës t, bashkësive
velëqeverisese tëinteresit dheorganizatave € bas
sive tëtjera vetëqeverisese,organizatave shoqerore.
politikeeOrganizatave të

E ytetareve nëLufi
E forme tera të rezistencës dhe

 dëlyravo të tjera mëinteres permbrojtjen € Vendit.

 

vi
Lidhja e Komunistëvetë Kosovës si pjesë e Lidh-

jes se Komunistëve te Serbisë dhe e Lidhjes së Ko-

 

La
ideo-politik
demokracisësocialiste veteqeverisëse, ësi
dhe bartëse kryesore e akhvitetit ideopohtik për
mbrojtjen e fryteve dhe zhvilimin c
revoluciomt socialist, ndërtimin dhe zhvillimin e
marrëdhënjeve socialiste vetëqeverisëse, realizimin €
rolit vendimtar të klases punëtore dhe forcimin €
vetëdijes socialiste vetëqevensese demokratike dh
pergjigjet për kë

ihja Socialiste e Popullit Punues, e krijuar në
Luftën nacionalclirimtare dhe ne revolucionin socia-
list st front vullnetar e demokratik i njerëzve punu:
es e 1 qytetarëve dhei të gjitha forcavetë organi.
Zara socialiste më Partinë Komunistenë krye, dhe e

nëkushtet e zhvilhmit të shoqë-
Fise socialiste veteqëverisëse,ështëbazë më gjerë
aktivitetit tëtyre shoqëror-poliik nësistemin 50-
cislist vetëqeverisës.

jen Socialiste të Popullit Punuesnjerëzit
puries dhe qytetarët Lidhja e Komunistëvesi forcë

'oqero-

 

 gat e, Pushtetit E te veteqevensjes së klasës punëtore
dhe të të gjithe njerëzve punues, dhe për këtë

   tjet shoqërore dhe marrin inicia.
të

share en
Tor, realizimit të t

 

tave dheinteresavetë nji punue:
tarëve realizimit të barazisë së kombeve e të kom:
bësive dhe përparimit të ënjeve socialiste

ojnë programet e përbashkëta të aktivi
tenepostë për zgjedh-
jen e delegacioneve në organizatat themelore t

  

bas jera' vetëqeverisëse dhe përzgjedhjen
delegatëve nëKuvendet e bashkësive shoqërorepolit:
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ke, Sigurojnë. propozimin dhe caktimin demokrehk
kandidatëve për anëtarëtë delegacioneve në orga-

Pizhint dhe barkëntë veteqeverisëse,
për delegatë nëkuvendet e bashkësive shoqërorepoli
tike. dhe ëve për usl funksioneve
vetëqeverisëse, publike e të funksionevete tjera sho-

fe nëbakhkësitë shoqërorepoltike, shqyrtojnë
çështjet e përgjithshme të politikës së kuadrave e
të ngritjes së kuadrove dhe percaktojnë kriteret
për zgjedhjen e kuadrove,

përcjellin punën e organeve të pushtatit etë or-
ganevetë qeverisjes, organi: e
Pëlkqeverishse dhu E baridive të funksionevevetëqe
verisëse,publike e të funksioneve tëtjera shoqërore,
shfaqin mendimet e vlerësimet e vetadhe bejnë Kon.
frollin shoqëror e, kritikën € punës së tyre, sidomos
se Bërket, sigurimit të publicitetit të punës dhe
përgjegjësisë

kril

 

  

 

jnë kushtepër pjesëmarrjen e gjithanshme
'avetë saj nëjetën shoqëro-

 

Sigurojnë informimin e njerëzve punues
tarëve dhendikimin e vet nësistemin shoqëror

ë informimit nërealizimin rolit të shtypit €
8 fermave të Shtatë Pome TËkomunë
pubi

lionëpër marrëdhënje humane midis njerëz.
ve,Për zhvillimin e vetëdijes socialiste demokratike

normave të jetës socialiste, si dhe për mënja.
pimin e dukurive qëpengojnë zhvillimin e marrëdhë.

ste vetëqeverisëse demokrati
kë ose që në cfarëdomënyrë u sjellin dëmi

Bashkësitë shoqërore-pohtike, në kuadër
drejtave dhe detyr:

  

te Lidhjes Socialiste të Po-
pullit Punuestë përcaktuara me Kushtet

Punëtorët e organizuar “vilhetarist
të, siorganizatëmëtë gjerë të Klasës punëtprei
t ëssëklasës pundtote të

tutë,pnë penhran e rnarrëdië
ajeve socialistevetëqeverisësedhe përrolin vendimtar

riprodhimit shoqëror,
real e interesave dhetëtëdrejtave vetëqeve-

zisëse e të drejtaretët
ha lëmë, , Për siguri
zisë së Punëtorëve nëBashi e punës e mjete
ye,fitimin ndarjen të ardhurave dhe për “kt
min e kritereve të përbashkëta përndarjesipas Të.

 

   

 

   

  

    
zultateve ti ës, për pdëriidhjen dhe integrimin
vet stë lëmëve të ndryshm
qërore: përzhvillimin e forcave. $prodhuese pë shoqë.
ti

 

i përhar-
eritë teresia individuale, të

gjithshmeshoqërore, për ngrit-
puntorëve dh

She Deritjen e produktivitet
imin vel jeve

Përbashkdia SË për:
jen e arësimit të

ër usht

  

në organizatat
Peer dhe kandidatëve

€ bashkësi dhe për delegatë
yendet e bashkësive shoqerorepolitike, për “pjesë.
marrjen mëtë gjerë të punëtorëve në ushtrimin e
Fumkioneve të pasnteti DU drejtimit të punëve të
tjerashoqërore: përrealizimin e

ore në

qeperisësve.
Sindikata merriniciativë për marrëveshje vetë.më Eisëse dhe je shoqërore, merr pjesë

drejtpërdrejtë nëkëto marrëveshie veligaase
veshjeShoq

 

ve ore dhe
meve tëqeverisjes të organizatave e të bashivetëqeverisëse, kuvenderë të bashkive Bankës
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politike dhe organevetëtjera shtetërore e shoqërore
përzgjidhjen e çëshjeve që kanë bëjnë me poziten

dhe shoqërore të klasës punëtor
  

VIT

 

asi
të barabartë, pa marrë sh diferencat në rregu.
Nlimin shoqërortë tyre, Banë kusht 1 domosdoshqë 1
paqes i përparimitShoqëror në bote dhe ngapari
met € aprovuara cilat Republika Socialiste Fe-
derative e Furoolvisbazon marrëdhënjet e veta
ndërkombëtare, ciste. Autonome e Ko

kuadër të poltikës së jashtme të Repub.
kës Socialiste Federative tëJugosllavise dhe të Irak
fateve ndërkom
zhvillon m
Shteteve tëtjera dheme organet e organizatatndër.
kombëtare.

rahina Socialiste Autonomee Kosovës merrpje
së merepublikatsocialiste dhe me KrahinënSocialis-
te Autonome të Vojvodinës në përcaktimin dhezba.
timin e jashtme publikësSocialiste
Federative të Jugosllavisë dhetë marredhënjevete sa)

tetet e tjera, me organizatatndërshtetërore e
meonbëterë

Krahina SocialisteAutonome eKosoves nxit ba:
shkëpunimin e. ave, OTganizi s
PaSëPar dhe tëorganizatave Ke evedavekëse
nëterritorin e vetmenjësitë territoriale, orgamzatat
dheorganet përkatëse nështetete tjera,

  

 

  

x

Sistemi shoqërorekonomik sistem politik dhe
lengete tjera

  ërparizë te zhvhmt tË gabon
roduktvitetit të lartë

 

t i lirë
lohen marrëdhënjetëtilla

shoqerore në tëcilat do të realizohet, parimi £ k
munizmit: (Secili sipas aftësive — predë

  T këtë qëllim organete vetëqeverisjes, organet
snteëror, orën dhe bashkësite vetëqëverisese,
organizatat shoqëzorepolitike dhe organizatat e tje
ra, njerëzit punues
ë pë:

 

qërisëe tëjetës së mezhvillimin e forca-
yeprodhuese, ngritjen e produktivitit të punes dhe

e përparimin shëm te marrëdhënjeve s0-

 

nëtë vilat do të eliminohen
diferencat “Shoqëroreoronoris midis punës men
lore e fizike dhe nëtëcilat punae njeriut do
Ep shprehje gjithnjë 6 më e plotëe krua
risë dheepersonalitetit të njeriut:

të zgjerojnë e të zhvillojnë të gjitha format
vetëqeverisjes dhe tëdemokratizmit sooialisë vetëqe
verisës,e sidom. mbizotërojnë funksi-
onct E pushtetitpoli qëkurën) dhunën e të
krijojnë kushte -n e saj dhe të ndërtojnë

dis njerëzvemarrëdhënje të banane në vetëjen
përinteresat e përbashkëta, në etiken ocaliste dhe
nëkrijimtarinë e njerut:

të thellojnë Barazinëkombëtare dhe vëllazërimin
e bashkimin midis

 

 

 

 

re dhe respektimin

 

e dinjitetit njerëzor:
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ë zhvillomë bashkëpunimin e gjithanshem dhe
afrimin metëgjithë popujt, ne pajtim me aspiratat
progresivete njerë:

Krahina Socialiste Autonome e Kosovës pijen
kushte për zhvillimin e vazhdueshem ekonomik,
litik, social € kultural të kombeve € të kombësive
të Kosovës.

Për barazimin e kushteve materiale tëjetes € të
punës shoqërore të njerëzve punues dhe për zhvill
min samëtë harmonizuar së Kosovës

fesi, 1 kushtohet Kujdes 1veçante. zhvillimitmë

 

  

nevojshme dhe merren masatëtjera.

x

i shprehur parimet themeloretë shoqërsë
socialiste vetëqeverisëse dhetë përparimittë caj, ki
pjesë e Kushtetutës është bazë dhe drejtim për in.
sen e Kushtetutës etë ligjeve, si dhepër

rimin të gjithëvee tesecilit.

 

PJESAE PARË

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1

Krahina. Socialiste Autonome e Kosoves eshtë
bashkësi autonome socialiste shoqërorepolitike  de-

takë dhe vetegevnsëse e njerezve punues dhe
azezëve, muslimanëve, serbëve, shq1p-

farëve, purqëve. dhepjesëtarëve të kombeve e te kom
eve Strike të barabarta,

Sbasuar DË Pushtetin AE Vetëdëvorisjn E Kl
Punëtore dhe të të gjishë Bjerëzve punues

Krahina Socialiste Atutonome ë Kosoves eshtë
në kuadër të Republikës Sociahstetë Serbisë dhetë
Republikës Socialiste Federahvetë Jugosllavisë

Nen 2

  

Njerëzit punues e qytetaret, kombet e kombesitë
e Kosoves,realizojnëtëdrejtat sovrane në Krahnën
Socialiste AgloneriebëKorcës, E kur
interes te njerëzve punues,ti
etë kombësivetëRepublikes si lërëst e përcai
me Kushtetuten € Republikës Socialiste te Seroisë

Republikë, dhe në Republikën Socialiste Fe-
deranve të Juposliëvise,kurkjo ështepërcaktuar në
interes e Kushtetutën e Republikës
Socialiste Federative teJugosllavisë

  

Neni 3
Territorin e Krahinës Sociahste Autonome të Ko-

sovës e përbëjnë territoret e komunave tëtanishme
Territori i Krahines Sociahste Autonome të Ko-

serënuk“munand të ndryshohet pa pëlqimine Kuven-

Nem 4
Në Krahinën po Autonome të Kosovës

pe mbesite janëte barabarta dhe kanë te
rejtae detyr jt.

tëEEj arazisë së kombeve etë kom:Bësite(garantohet e arejia 6 zhvillimit tëlire tëtyre
dhe iprehurittë lirë të veçorive kombëtare, të
gjuhës,të kulturës, të historisë dhe te simbolevetë

Neni 5
rahinën Socizhste Autonome të Kosoves SË

shegoroheEbarazia e gjuhës shqipe, serbokroate e tur.
6 dhe € Shkrimeve të tyre.

Me këtë Kushtetutë dhe me ligjin krahinorrre
gullohet dhesigurohetaplikimii ketij pari

Nen 6
'ë Krahinën Socialiste Autonome të Kosovë

është e drejtë e pjesëtarëve të të gjitha kombeve
kombësive që të përdorin flamurin e vet kombëtar

Kushtet dhe mënyra e përdorimit te
kombetar rregullohen me

Nen 7

 

Fryegytet1 KrahnesSocialiste Autonome të Ke
sovës është Prishtin:

PJESA E DYTË
RREGULLIMI SHOQËROR

KreuiI
RREGULLIMI SHOQËROR-EKONOMIK.

 1 Pozita njeriut në punën c bashkuar dh
proniuis shiërore

Nem8
regulimi shoqërorekonomiksocialist,në,Kre

 

shoqëror në organizatat themelore e organizatat
shitjera të punës së bashkuar

qërornëtërësi.
dhe në riprodhimin sh€

Neni 9

Puna dherezultatet e punës caktojnë pozitë
materisle e Shoqerore te njeriutne bazë të të Grejtë
ve dhe përgjegjësive tëbarabarta.

se në mëny
drejibërdrotë so tërthortë përfitime materialedh
përfitimetëtjera moshfrytëzimin e punës se hua

Askush nuk guxon në asnje menyrë të pengoj
as të kufizojë punëtorin që në menyrë të barabart
me punëtorëte tjëre të vendosë mbi punën € ve
dhe mbi kushtete rezultatet e punës sëvet,

 

Neni 10

Netet ç prodhimit dhe jetet e tjera të punë
së bashkuar,produktet e punës së
Sahit e feblizuara më Punën € bashkuar, mjeti

plotesimin e nevojave të perbashkëtac' të pi
gjithshme shoqërore, begatite ë natyrës dh  
sisë mbi

nëssë

risëse dhe të bashkësive shoqërorepolitike
Mpetëtshoqërorenu rdorenpër pë

vetësimin e mbipunëssë huaaspërkrijimin e k
shteve përpërvetësim te këtillë.

Neni 11

nëtori nëpunën e bashkuar me mjetet pr
nëtëFshoiqërore ka të drejtë pune me etsë
qerore si të drejte të vet te patjetërsueshme
Sënoje me keto mjete për të” plotësuar” nevoj
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eveta personale e shoqërore dheqë,sii lirë ci bar
rabartë me punëtorët etjerë në punën e bashkuar,
të drejtojë punën e € kushtet e rezultatet e
punëssë vel

e drejtat, obligimet dhe përgjegjësitëso i për
Ph rejtimit të
mjeteve shoqërdre, rregullohen Më kushiebutë dhe
me lgj, nëPajtim me natyrën dhe destinimin e kë
tyre mjet

Neni 12

garantohet çdo punëtori në punën e bashkuar
meajetet në prohesinë shoqërore qe, duke realizuar
të drejtën e mjetet shoqërore, ne organi
zatën themelore të punës 56 bashkuar në të cilën pu:
mon dhenëtë gjitha format e tjera të bashkimit, të
punëse të mjeteve, së basi e në mënyrëtë ba-
rabartë me punëtorët tjerë, të drejtojë punën dhe
veprimtarinë e organizatës sëpunës së bashkuar dhe
punet e mjetet në terësinë e marrëdhënjevetë rip-
Todhimit shoqëror,të rregullojë marrëdhënjet reci
prokeni të vendosë mbi tëardh

ndryshme

  

lizon ni

  

elore punes së bashkuar në tëcilën
tealizo, shoqëroreekonomike dhe
të drejtat
çështjet e tjera të pozitës së tyre shoqëroreekonomi.

” Kundërkushtetues ështe çdo akt dhe veprim me
të cilët cënohen këto të drejta të punëtont

Neni 13

 

Në realizimin drejtës së punës me mjetet
shoqë punëtorët në punën e bashkuar janë për:
gjezjës reciprokisht që, në teres të tyra të përba.

dhe nëinteres ergjithshëm shoqeror, t'i
përdori etë mjete në mënyrëoportunene pikëpam-
je shoqërore e ekonomike dhe që, si bazë matena

'ëpunës së vet dhe te punëssë teresishme shoqë-
rore, t'i përtnjnë,shtojnë e përparojnë vazhdimisht,
si dhet'i kryejnë me ndërgjegje obligimete vetatë
punes.

Këtpunët

   

bashkuar nëreslizimin a
e mjetet shoqërore nuk mund

reslizojnëpërfitime materiale dhe përbarëni të tje
Ta që nuk bazohen në punëne tyre.

 8 drejtës

 

Neni 14

Punëtorët e organizatave të punës së bashkuar
qëushtrojnë veprimtar. në lëmëte arësimit, shken.

, kulturës, shëndetësisë, mbrojtjes socialedhe të
veprimtarive” të çjjera, shoqërore fitojnëtë ardhura
me këmbimin elirë të punës se vet me punëne nje

e Punues nevojatdhe interesat e të cileve 1 plo
tësojnë nëkëto lëmi

 

rëtë punës sëvet punëtorët e kë

 

S së
imbimin e lirë të

ozitë të njejtëshoqerorcekono
rëte organizatave të punës së bash-

tjera
as Parimeve tëkëmbimit të lirë të punës ti.

tojnë të ardhura edhe punëtorët e organizat Ke të

  

 

ve të
punës së bashkuarnëveprimtaritëe tjera në ëcilendikimi,ligjshmërisë SË tregut Nuk mund të Gulë

harmonizimit tëEeshTo) jave
Bemëaretë rezultateve të e
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Neni 15

Mbitë ardhurat e gjithmbarshme,si rezultatte
ës së përbashkët të punëtoreve organizaten

themelore te punes së bashkuar dhete punës së tër.
sishmo shoqërore, të realizuara në forma të ndryshe
metë bashkimit e të mjeteve në baze të
ndi ë Hejshmërisë sëtregut dhe mbi bezën veti.
qeverisësetë kushteve shoqërisht të përcaktuara të
fitimit të të ardhurave, punëtorët vendosin n

 

ndaj unëorëve të Ee në punën e bashkuar

 

të mjeteve, organizaiat themeloretë
uari ndajne ne tërësi midis tyrë së

bas“Eoninahe tË vet nË Fesluimin e këtyre 1 në
rave, e në bazë të kritereve që i caktojnë me

marrëveshjen vetëqeverisëse.
dhurat e reshzuara në organizaten theme

lore te punës së bashkuar përbëjne bazën materale
të sedrejtes së punëtorëve që të vendosin mbi kush

së vet dhe mbi ndarjen e te ardhurave
dhetë fitojnëtë ardhura personale

Neni16
Pjesa e të ardhurave qeështërezultati punës në

kushte posaqërishttë volitshme natyrore osë që esh
të rezultat i favoreve te jashtezakonshme në treg
osei favorevetë tjera të jashtëzakonshmenë fitimin
ç të ardhurave, përdoret, në pajtua rne marrëveshjen

 

veteqeverisë: ligj, për zhvillimin e organiziv
tës së ëbashkuae në të cilen eshte pëslzuar
ese perzhvillimin e bazës materiale të punës së ba
shkuar në komune dhe ne Krahinë

rejtimii pjeses së të ardhurave qe shfrytezo
het per zhvillimin e bazës materiale të punësse Da

ar në komunë ose në Krahine, mbështetet në
baza të vetëqeverisjes.

Neni 17
Punetorët në organizatën themelore tëpus së

bashkuar ndajnë të ardhurat, për Konsumi vet
ë perbashkët, përGgjerimin e“bazës

Materiale të puse bashkuar dhe për teza
e konsi € fërsuishem personat

të përbashkët ndajnepjesën te ardhurave në për
pjestim me kontributin e tyre për realizimin c të

ve, që € kanë dhënë me punene vet dhe me
investimin e mjeteve shoqërore si punë te tejshku
artë punëtorëve.

Neni18
Çdo punëtori, në pajtim me parimine ndarje

sipas punës dhe me tri

që C

shtimin e të ardhuravetë organizatës themelore

Nen 19

nëtorët në orgnizatën themelore te punës Së
bashitunt përcaktojnë bazat dhe kriteret e ndarje:
sëtë ardhur: azot e kriteret endarjes $'
mjetevepër eveta personal

rët në org themelore të punës, sëbashkuarbashkë mi t në orgamzatat etit
ra të punës se bashkuar percaktojnëbazat dhe Ki
terete përbashkëta për ndarjen e të ardhurave dhe
ndarjen e mjetevepër të ardhurat personale
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fë seme përnderjen e tëardhurave, respek:
tivsht me ndarjen e mjeteve per tëardhurat Sëe
pale shkelen marrëdhënjet qe i Perisjen pa

ës Ose çrrëgullohet proces1 Pro
UNA të Gaktohënmiat

në apvin 6 parimit 5, respektivisht
NË të cilat pengohenosë mënjanohen çrregullimetni
ripr

  

Nem 20

T garantohen çdo punctori në punen e bashkuar
e mjetet shoqërore te ardhurat personale dhe të

drejtat c tjera no baze te punës së paku në shumën,
respektivishtvellimqë sigurojnë sigurine materiale

esocialete tij.
ardhurave personale të garantuara

ahe vëllimi $ të drestave të tjeera të garantuara, si
dhe mënyr: lizimitte tyre percaktohen me ma
rrëveshjen veteqeversoso, marrëveshjen Shoqerore

gj, varësisht ngësi
produkt te punë

shtet c pergjithshme te ambientit ku punon
SHjetonpunëtori

Neni 21

Me gj mundtë kufizohet përkohësisht disponi
'a ana e punëtorëvenë orgamzatat themelore të

shkuari pjesessë mjetevetë riprodhimit
shoqëror. se të përcaktohet obligira£ bashkoitë

'e për financimin e nevojave
tË domosdoshmetë riprodhimit shoqëror,
ata me planin meafat të mesëmtë zhvi

e animehubahentë qblguashom të
pjesës së mjeteve te riprodhimit shoqërornuk mund
të merren përherëtë drejtat e punëtoreve të orga
nizatës themelore të punes së bashkuar sa u perket
këtyre mjeteve, Ligji për këte marrët me
prejdy të trelash të e te të gjthë delezatëve

nës kompetentete Kuvendit lë Krahines Soce
msmomtËKosovë

Neni 22
KurKjo Bantë domosdoshme perpengiminshe

gullimeve

 

men,
pse kurkëteo kërkojnllore ose nevojat c tjera të jashtëzekonshme
hinës, meligj mund të percaktohen

kurëbrenda të cileve b shkësitë shoqërorepoli:
tike mm ardhurat e veta nga të

punes së bashkuar dhe
je e 1 sherbim

obligimet e organizatave të punes së bashkuar,
ashkësive vetëqeverisëse të interesit dhe të orga

mizatavec të bashkësive tëtjera vetëqevensëse dheie
ësive shoqërorepolitike që të formojnë mjetë

Shoqëroretë rezervës,ërkohëhëm 1 disponimit të pjesës së
5 së mjeteve

  

 

dhe organizataveisëse të interes: eesit
bashkësive te. pe vetëqeverisëse si dhe

Shoqërorepolit

 

KËpoi tetepricavetë të
pare tëbuxheteve te bas shoqërorëpolitike,

she pahurase“të bashkësive vetë”
KREesesë që dalin nga obligimet e për

he
Li Pa hkohen perdhe si eserrëtullmeve të mëdha

 

pengimin
në eko-

i ënvotave të të jtirret me shumic QiEe
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Nën23
Punëtorët në organizatat themeloretë punes se

bashkuar dhe njerëzit e tjere punu. aim me
marreveshjen vëtëqevorisëke dhe marrëveshjen shoqë
'ore, ndajnë dhe bashkojnë mjetepër ndertimin e ba-
meve Për permen Kushteve të banimit të
Punciotëve dhe për shpërblimin c pjesës së qirase së
disa. katëgoi Pytemiesvetë banesave

Me lis mund të përcaktohet shkalla e ulet
€ ndarjes se mjete dërtanin e banesave dhe
Sbl.gmet e organizatave të punës së bashkuar ne
territorin € Komunësqë,sipas parimeve të soldarite
tit, të bashkojnëpjesën € ketyre mjeteve për krill

shteveme te volitshme per ndertimin e ba-
mesave për nevojat E kalegorive N
rezve punuesdhe për punëtorët në at
punëssë bashkuar që nuk kanëmjete të nevojshme
për ketë gë

derën e shfrytëzomt, dhe disporimit e
pëtyre mjeteve, në pajtimi më Lgn, vendosin punë

gihe jerëzite tjerë punues i kane bashkuar

 

   

 

83

 

  

Neni 24

Orgëmizata e punës së bashkuar, respektivisht
personi t juridik-shoqëror përgjigjet për obli
gimet e më mjetet shoqërore që disponon   

Neni 25

ë punës se bashkua
dikështqëror sd 1 perket

pasurisë së Bauer ishme dhe disa sendeve të luejte
Shmodhete drejtat tjera në pronësinë shoqërore,
me një shperblim perkates dhe sipas procedurës së
përc pse tëkuri

Ekërkojnë nevojst e ni
mit me plan të “hapësirës ose lë ndertimittëobjek:
teve me rendësi shoqërore të percaktuara në bazë
të het osë interësi tjetër i përgjithshëm 1 caktuar
meli

   

Përte drejtat qe 1 anë marrëlidhur me token

 

g, natyrës janë kushte të punës,organizata e
nar, respektivisht përsoni tjetër juridik:

Shoqeror, ka të drejtë për shperblim me të cilin
sigurohet që këto kushtë të mos keqësohen

Nen26

notorëve të organizatës themelore të punës së

sipas kësaj bazekë
të ardhurat e reshzuara bashkarisht

e të realizuarane këtë mënyrë,

mjetetpërzgjerimin e bazës materiale tëpuies cipas
kontributit të tyre në të ardhurat ereabzuara

ret për përcaktimin e kontbuht në të
isht,ekinhen nxëie

8
Ë
S 2 E Fa

 

e punës se bashkuar qe bashkojnë
kesaj baze nuk mund të fitojne të

drejton e pjesëmarrjesseperhershme në ardhurat
e Orgamzatës se punës së 1 shfrytëzon
këto mjete në veprimtarinë e vet
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E e pjesemarrjesnë të ardhurat
vizuara.bakikorithë në baz. 8bashtmit të mjeteve
shuhet kur orgenizatës se pi 8 bashkuar, përveç
pjesëmarrjes përkatëse nëtë ardhurat 6 reblizuarë
bashkaris thehen edhe mjetet me
të laveështëduar kjo drejtë, respektinsht kur
nëpajtim me marrëveshjen vetëqeverisëse, shuhet
drejta e kthmit të mjeteve të bashkuara.

 

  

 

Neni 27

ganizata e punës së bashkuar,në kushtet dhe
kunj”€ përcaktuar me hgjin federahv, mund të
përdorë në veprimtarinë e vet mjetet e persona
ve të huaj.

Punëtorët e organizatës së punës së bashkuar, e
cila perdorë mjetete investuara n
të huaj,kanëtë drejta të njejta shoqërore-ekonomike
dhe dë dreri TË tjere, VJEsikurse punë

    

torët e organizat punës r që në
veprimtarinë 6 vet përdorin rojet E organizatave
tëtjera te punës se bashkuar në Krahinë

Pertoni I huaj që ka investuar mjetet
zatën e punes së
Autonometë Kosovës mund të marrë pjesë nëtëar-
dhurat e kësaj organizate vetëm brendakufijve dhe

përcaktuara përmarredhënjet recipTO-
ke te organizatave të punës së bashkuar ne Krahinë.

Të drejta € personit të huaj së u përket mjeteve
që ka mvestuar në organizatën PË

ahinë nuk mundtë zvogëlohen mëdij ose
dispozitë tjetër pasi të jebk “bëre Te fuqishme
kontrata me të cilën janë Përcakluar AEtotë drejta

 

Neni 28

Gjorganizatat e punëssë bashkur, përtëzgjeruar
'azën materiale të punës, mund të mi mjete
PË ekëm e
këtyre mjeteve tu sigurojnë edhe shpërblimin per

ë kamate ose favoresh
të tjera të caktuara në bazë tëligjit.

 

Neni 29

Punëtorët që në organizatën e punës së bash-
kuar”.“ee Tëjunë Adiministrssveprofesionale, ndin
më: unë të ngjashme meinteres të përb:
shkët E PësKëNË ku

b or, E on “ati aherepqësoe das KoGpezaivn tjetër,dh
Orë ana DEatëi TË orëtësinë esigurim

Punëtorëtnë bashkësinë £këlhe punutte kundEorganizohen si organuzatë q'pun
kushtet e përcaktua:Pa me bj.nË

  

   

ëtorët që mëorganizatën e punës së bash-
kuar kryeji të tjera me jereënes perbashë:

ta në kuadër të saj, si dhe punët
tërqë krycinëpunë të këia per”“koperativën “bat
qësore ose, koperativën tjetër, formojnë
Punuese po që së nuk ckastdjnë Kuniet e përcaie
fuara mekushtetutë aç të organizohen siorganiza
themelore e punës

punuese kanëtë

 

së be
Punëtorët e këtyre bashkësiveorët pë

 

në
së bi si dhe “rejtat që

tjera vetëgeterisëstë punëtorëve në organizatat e

 

'ashkësi punuese.
Të drejtat, obligimet die përgjegjësitë reciproke

të punëtorëve të këtyre bashkësive punuese dhetë

 

Ë Së p
ë

p
i
S E
s
e

g
j
ë
E

L
I

 

bashkësinë punuesepg
ryre vetëqeverisëse

këtë rëveTT SË pejtie.
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Nem 30

Punëtorët në bashkësitë punueseqe kryejnë pu.
nëtpër bashkësitëvetëqeverisëse të “merehe Pë
anizatat e bashkësitë e tjera vetëqeverisëse. dhe
shoqatat, e. tyre, atet, shoqërorepolitikedhe
organizatat e( Ejerashoqërore, shoqatat 6
ARË organet ebashkësive shoqërorepohtike, kanetË
drejtë për mjete përkonsumin personal tëpër

 

nës dhe me
fuara të nderjes qëvlejnë për organizatat e

kanë edhetë drejta. të tjera vete.
gererisisoDë pajtimi me natyrën e puneve që kryej-

rejegjësinëShoqëroje e poliiike të
'basi rgeneve, për

sabzamin e

 

Sreanizetave, të
të clat kryejnë pinë“për real
nevedhe detyravetë

drejtat, Shhurtanedhepërgjegjemtë reciproke
të pundtorëve të ësive dhe te orgamza.

e, të basha6të organeve përE cili
eomeAathëri
risëse, respektivisht me kontratë, ne pajtim melighn

Në bashkësi pun
të diejtatKoutorizimetPoe bëreeglënte 5 “Dema
zatave, të të organeve për të cilat
ato kryejnë punët.

Të drejtat,0 usimetdhe ërgjegjësitë e punëtor
rëve në bashkësi eve të bashkë.
sive. shoqerorepolit ke”“rregullohet. me ligj, 8 kur
këtë e lejon natyr

 

unESIO-

  

Fa e V
e Inërrëveshjen. vetëqeverisëse, respektivisht

me kontratën e bashkësisë Di të këtyre
Organeve, dhe me aktet vetëqeverisëse të bashkësis

vuese,

 

Neni 31
Njerëzit punuesqëme pune personale ushtrojnë

në mënyrëtë pavarur siprofesion veprimi
Ose veprimtarinë tjetër kulturale, të avokatisë

sionale kane parimishteetjet

 

  
  

Baejtn obligime
organizatat e punes

Njerëzit punues qëusushtrojnë ndonjë nga,këto
veprimtan mund bashkojnë punën e, vet dhe
formojnë vëshkësi en të përkohshme 0:

esen.

   

përhershme,të cilat në kanë pozitë të njejtë
se Orginizatat e punëssë bashkuardhenëtë

cilat njerëzit esencë ejta Epunues në
detyra të njëjta sikurse punëtorët nëeri

vunës së bashkuar,

 

Me ligj caktohen kushtet në të cilat kota nje
punues dhie bashkësitëe tyre punuese reshzojnë të
Brejtat dhe përmi obligimet e veta, si dhe
kushtet në tëcilat PanTËvehten €KGLYTE veprim.
tarive mund tii shfrytëzojnë mjetet shoqërore dhe
Pr erojloinë sto. Me ligj caktohet edhe menyra e
realizimit të bashkëpunimit të këtyre Pjerëzve pu
mues me organizatat e punës së bashkuar, sidhe
mënyra.e pjesëmarrjes sëtyre nëkrijimin e kushteve
të pi këto isponimin
rezoliatoretë pinëSËvettëshprehura në të Br
dhurate realizuara

 

Neni 32

Punëtorët e organizatave të punës së bashkua
në paltim me parimin e reciprocitetit e të kolida

Pashkerisht dhe në mënyrë të barabrtë £l
purojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve

prëvëzia ndarjen dhe bëshkimin
mënyrë tjeter.

'ganizatat S punëssë bashkuar dhe bashkësitë
shoqërorerollike kanë për detyrë që në pajtim
parimin c. reciprocitetite të solidaritetitPu donin
ndihmë ekonomike organizat:
të punës së bashkuar që bien në viëhtirësi të banë
'akonshme ekonomike dhe të marrin mesa përsani
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min e tyre, POqe 5ëKjo eshtënë Interes të perbashe
pa £ Vrëanizateve të ashkuar, respekti.
ëtnëInteres shoqërorOrganizata c punes së bashkuar, vetëose nëvarrëveshje he oëganicota tjera tË punës Së BEMËBEFEVE rimet 6eviprocitet të
solidaritetit, “Siguron mjetet për inknë, rikuali
fituarapërpunën 6e
Epo nëse orgamzata nc kuadër të së) pushon së
PoPunëtori përderisa nuk £Sigurohet vendo tjetoripunës qëuPërgjigjet aftësive dhe kuati

mbë cilesinë e punëtorit

  

KË

të orgamzates nuk

 

Në uedrimin në
punënë përgjithës, sl dhe të përcaktohen Kushtet €
përdorimit të këtyre mjeteve.

2. Bashkimii punës dhe i mjeteve te riprodhimit
shoqëror

Neni 38

in dhe mjetete veta të nprodhimit shoqë-
por në organizatat themelore të punës së bashkuar
punëtorët i bashkojne lrisht në organizatat punuese
dhenëformatë tjera bashkimi të punësc të mjete

“TË drejiat,obligimet dhe pergjegësitë rerproke
në format e te bashkimi
mjeteve, ROSËnËoipanzutt themelore tëpur

  

nës si E1 eregullojnë më marrëveshjen vetë.
geverisëso ne e ligjin, duke siguruar në
fërësmë e këtyremarrëdhënjevetë drejtat e punë
torëve të garantuara me Kushtetutë.

Neni 34
Organizata punuese ështe organizatë c pavarur

petëqeverisëse ePunëiorëve të lidhur meinteresa
të përbasi në pu organizuar në orge
nizblet shemelore të punës së bashkuar në kundër
tësal,ose të dhur dyejtpërdrejë meprocesin unik
ë

ganizatënpunuesemund ta themciojne organi
zanat Ashkësite vetëqeverisëse
ës Interesibashkësieioiale. bashkësitëshoqërore.
politike dhe personat e tjere

OrgarDedënplunucës, nëj kushePt menëmënyrën
sipërsa undta shemelojnë njerëzi pu

të realizmiTtedrejtë osepër t'i
Plolëdaar kevojn mepi
ganizatës që e themoloj 'zatën pun
paltim e ligjin, mundFa theniclojne edhe mema
juridike-civil

Njerëzit punues, rëspaktivish1personat,ju
ivilë tËdepot'ojnë mjetet e në organizat
E Ashkuar që € kalanëpa“mund të
naë ndaj kësaj organizate në ë këtyre mje
teve, vetëm itëdrejtat qe kanë gr,pës pëat
Organizatat e punës së bashkuar dhin
për zgjerimin e bazës materiale të p
çeMë ligi mund të përcaktohet qënjerit punues

e përsonatjuridikëcilë të mos mundtë theme
Çrennizata punuesepër ushtrimin e veprimi

'Aktuara.

  

  

  

 

tarë
rive të

Oreanizatat punuese kanë e njejtë
ët në to të drejtae për PË hjëjta

fjepqëroreekonomike art26përgjemësi të
marrë parasysh se kush e

Mar orenrizntën punuese
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Neni 35

 

Punëtoret ne organizates punuese që
përben nje tërësipunë, nëte cilën rezultat 1 punës
Së tyre tëpërbashkët inund tëshprehet pavarësisht
st vlere në orgamzatën punueseose në
të cilën punctorët mund të reahzojnëtë Brejtat”në
veta shoqeroreekonomike dhe të

  
muk ekzistojnë kushtelt që disa pjesë të saj te orga-
mizohen si organizata themelore, realizojnë në Or:
ganizatën punuese te gjitha të drejtat që 1 kanë
Punëtoret he orgënizatën themelore të puhës së ba
shkuar.

Marrëdhënjet shoqerore-ekononuke
dhënjete tjera
lore të punës së bashkuar regulloh
dhe aktet e tjera fbeqereciaëse. tënj nëpajtim

kushtetutën dhe lgj
odëse me TËSËN € orgumizunit

zatës the E punës së bashkuar është Duar
konrlikt, gjërnë përfundimin 8 konflikit, kundër

  

organizimin E oi
ndryshohen tëdrejtat,obligimet dhe përgjegjësitë
që
vendit rrelhtëcilitzhvillohet. Kontit

 

Nem 86

në
e

e punes se bashkuar qe
shkeputet ka per detyrë, që, Kemarreveshje me OF-
gjmizatni e tjera themelore punës së bashkuar
he ofzomzatën punuese si tërësi, të rregullojë

mënyrëndhe kushtet e kryerjes së phlëgimeve qe £
ka merrë përsipër ndaj tyre gjer Nëkohën Shkë

tjes dhe të shpërbleje dëminqë është shkaktuar
me“shkëputën

rët nuk mund ta shkëpusin orgamzatën e
vet themëlore të punëssëBashkuar DES EJt or
gamizatës punuese po që se kjo, në Kundërshtim me
interesin e përgjil vëshën,“lo të vëshhresonte esenë
co da e 'te pamundur punën në or-

 

 
  

 

   era themtose e kuadër tË Grua
ËS punuese respektivisht në organizatën punuese Si
tërësi

Neni 37
, Muntë bashkohen në for-   

S së basi
caktuara të pi

Me hgj Ose me
sisë, shoqërorepolitike të, bazuar ni
të caktuara me kushtetutë, mund të përcaktohet ba-

KËT ne Të cilës rentaKorona të
rbashketa

vendim të kuvendit tëbashkë
kushte

  

N coligueshëm £ Nojeve të

 

orga.
në. bashkësi në të

cilat, në intë ëm, sigurohet uniteti
1 sistemit të punës në lemetperkatëse

 

Neni 38

rganizatat e punës së bashkuar, bashkësitë vetë.
qeverisëse të interesit dhe personatc tjerë juridikë
Shoqëror me marrëveshje” vetëqeverisëse mund
themelojne bankënst organizatëtë veçant për kryer-

me Punevetë kredivee Punëve te tjera bankare

  

 

  e në të, bashkë me personat e tjerë, t'i bashkoj
mjetet për Teshzimin e interesave të Përbukkëta
Ë sigurimin e mjeteve monetare për ushtrimin,
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zgjerimin dhe përparimin e veprimtariveje të organi
je të punës së bashkuar dhetë organizatave e

8bashtëshvetë tjera, vetëqeverisëse dhe Për Nrealizi:
ë përbashkëta.

Personat PoidikëSroqërorë me mjetet e të cilë
ye punon banka, drejtojnë “veprimtarinë

 

Mjetet, që realizoi tëpaguhen sh enzi:
met e

ësinë punuese të bankës, noanjnë Këta persona
juridikëshoqërorëPersonat ioqërorë kanë të drejtë të
drejtojnëpunët e caktuara, të bankës nënjësinë €

  

  
e mjetet e tyre.

Shskkada Shoqërorepolitike nuk Kossëe
bankësas t'i drejtojë puri te bë
jët reciproke tëpersonave pe

e on , qeve
dhe veprimteria e bankës,rregullohen
jen vetëqeverisëse mbit e

bankës, me statutin e saj dhe me
Neni 39

Veprimtaria e organizatavefindnciare qe theme
p bledhjen £ Peoherkeve të kursimit, dhe

tave tane

 

sëkëtyre , përve
e TËkorrur, të fitojnëedhefavore të
tjera të caktuara, rregullohen meli

Neni 40

 

Në organizatat e pun bashkuar që,
përveç, veprimtarive te tjera,merren me

i banka ngjashme,organizatat e pur
shvAE, vetëqeverisëse të interesit

dhe personat e tjerë uridikëshoqërorë dhur me
këtë veprimtari imishttë drejta të nj
me ato qëkanë në Pë perëonat juridikëshoqërorë
me mjetet e të cilëve puson bankë,

$e në organizetat e punës së pashuar
organizohet veprimtarin,brendshme Deni
veprimtaria e, ngjashme bartë E Këtë
mikokënParimet që Pushotë VËRË mreveprimtarinë

  

Neni 41 -

Organizatat e punës së bashkuar, bashkësitë ve-
tëqeverisëse të interesit. bashkësitë, Shoqërorepoliti
ke dhe QË E

lojnë bash-
kësinëe sigurimit e të personave nge
llojet e “njëjta, respektdENtëngjashmit tërrezi

të dëmeve, osenga disa lloje të ndry,
rreziqeve respektivishttë dëmeve,dhenëtë,

kë me personat e tjerë,sipas parimeve të recipro-
She të olidaritetit mjetet për si
gurimin pasurisë6 të personave dhe për mënjani

pavolitshëm të

  
 

zvogë
sere QËPunaePojanKademi

8 cilën bashkohen  
leve formoj

së veçante rreziku, dhe bentikojnë ajetet në fonde
të veçanta sigurimi për këto dëme.
bashkësitë e rrezikut në marrëveshjenme tësigurua.
mit e tjerë nëtë njëjtën Das
caktojnëse në çfas

Të Përmbushien e obligimeve për një
lloj, tëdëmevi Ee
e'obligimevepërllojet e Fjera të dëmet
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Personat, Juridikëshoqërorë qe bashkojnë mje
tet nëbashkësine e sigurimit, respektivisht në hasi.

sinë e rrezikut, drejtojnë veprimtarinë € Këtyre
bashkësive.

Marrëdhënjet, reciproke të personave, unikë
shoqërorë që bashl jetët në bashki
Sigurimit, qeverisja e Ki

saj rregullohen me marrëveshjen petëqevenisëse
mbithemelimin € statutin ose aktin
tjetër vetëqeverisës të saj dhe me ligj

Qytetarët dhe personat juridikë.che — të sigu
zuarit marrin pjesëni jen e bashkësisë se

E Tespektivisht tëbashkësisë së rrezikut dhe
redlizojnënëto tëdrejtë të tjera ne pajtim më

tulin e bashkësisë sësigurimit dhe meligjin.

  

 

 

Neni42

Marrëdhënjet midis organizatave të punës

organizatave të tjera me të cil
në parimet e bashkëpunimit e të bashkimit vetëqe-
verisës të punës dhe të mjeteve ne kuadër tëketij
bashkëpunimi Këto organizata, sipas
barazisë, reshzojnë ndikimin reciprok
veprimtarisëe të zhvillimi i

e përbashkët, sigurojnë “përgjegjësinë e përba-
shkët për zgjerimin e bazës materiale dhe përrritjen
e produktivitetit të punës në prodhim e qarkullim,
dhe marrin pjesë në të ardhurat
këtë bashkepunim sipas kontributit në realizim e
Nëlyta gjadhune

rgënizatat e punës së bashkuar që kryejne pu:
mër C'Ëksporat RË nper reasondë pu
mojnë sipas parimeve të bashkëpunimit të obligue-
shëm anizatatc

  

 

bashku:
an, dhe në

tojnë politikën e përdit ro
t të veprimtar: 0

fitikën e eksporëat e të importit, bejne përndarjen
lizuara me ki t

 

përbashkëta, mbajnëse bashku rre-
zikun e kësaj veprimtariedhe pergjegjësinë për per.

të e pajtim
Tëveshjen vetëqeverisësese meKolën mbi

këtëarr
e ligj federativ rregullohet se nëçfarë rastesh

dhe TËGina Kushi orgamzatat e punës së bash

  

B B 2 8

jumicë dhe
tët tjeratë qarkullimit mallrave e të shër

bimevetë caktuara meligj, bashkojnë medoemos pur
rëndhe mjetet me organizatat prodhuese dhe orga
nizatat tjera të punë: IT metëcilat pu
nojnë. Meligj Todëati zrondllohei ndhë zënyen jë
forma e bashkimit të punës e të mjeteve, mënyra
e vendosjes mbivepis e përbashkët, marrja
përsipër bashkarisht e rrezikut dhepërcaktohen par

€ ndarjessë të ardhuraveto realizuara bashka-

anizatat e punës së bashkuar që merren me
punbE qarkullimit mallrave e të shërbimeve për

 

stë vetëqeverisëse të I:
teresit, bashkesitëlokale dhe me bashkësitë e oret:
nizatat e tjera të konsumuesve përpunet me inte
tes të përbashkët

Neni43
Qreanizata epunës sëbashkuarmund të ushtrojë

 

venrimtarinë dhe të investojë mietet e riprodhimit
shoqëror e jashtme,në kushtet dhe kuhjt
që ja r meligjin federativ.reaktuar

Të drejtat dhe mjetet që organizata e punës
sëbashkuari fiton në çfarëdo baze nëbotën 6 jë
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janëpjesëpërbërëse e mjeteveshoqërore që
i dojne punëtorët e ku ranrate

e punes së bashkuar që ushtron
botën e jashtmi

 

   pom gpuniorë vendet
Vnës cilëve jane ni jashtme kanë
të“droja obilame dhe Përgjenësitë pë Sikurse
punëtorët e kësaj organizaie në Krahi

Neni 44

Organizatat therelore dhe organizatat tjera
të punës së ashkësitë e tyre dhe
format e tjeratë“vasiimit të organizatave të pu
Tës së basi ankat, bashkësie Sigurimit të

 

Pandi3fanë Persona juridikëmete drejta, sotë
gme dhe PËpërsijegjësi qe 1 kanë në
Es, ligjit dhe Qërreveshjes. votëgeverisose mb. të
shkimin respektivisht në baze të aktit mbi themë:
me

 

organizata, bashkësi e shoqata dhe të
ara pbliginet pergjegjëstë e tyre ne qarkulli:

icik reglistrohen, nëregjistan e organizatave
të punës së pe

Neni 45

Ndaj organizatës së punes se bashkuar dhe ba-
shkëkiSËose shoqatëstjetërtë ketyre organizatave
per cisë” çrrezallohet esencialisht realizmi 1 të

kavevetëteverisëse unëtorëve, ose tëcilat
jushin obligimete përcaktuara meligj ose

agvënë interesat shoqerore, në kushtet dhe

 

SË proceduren e Përcaktuar me hëj, mund të me
rren masa tëpërkohshme tëIligj
kjo është e “domosdoshmepi e ketyre

 

kufizohet përkohe-
s'sht drejtave vetëqeverisese t
Punëtorëve, respektivisht të drejtavetë organizates
ose të shoqatave dhete organeve tët

 

Neni 46

 

Nëqoftë se neorganizaten e nu
rëre tëdabpjesevë të
organizatës, respektivisht, punëtori A
të organizatës ose punctorëve

 

që
et nëmënyrë VËPregult,punëto-

tët kanë të E dhe përdetyrëac
merastin e konfliktit që ka lindur t'i paraqesin NË

Përmjet organizatës sindikale
'anizata sindikale ka të drejte dhee detyrë

 

me kërkesën e punëtorëve ose me Inigeiën.
llojëE zgjidhjen €

E

kontit  

  

sisë She 0 lktojë bazat dheShoqërorepolitike, ti caktojë mapër zgjidhjen e çështjeve që kanë shuar” konflik

Nen47

Orgarizte e, punës
ëkëromike bashkimit afar qeOnomuke, në Kushtot e

'rcaktuar meligjin foderëëiv, mundtë suprimo-

Bec qoftë se nuk përmi vrushtet

E

Për

uarame Ligj, për mte“evepitarPAK
një kohëtë gjatë nuk ësi Hë G. LI

eeepeteE2
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 Qreanizata e punësse bashkuar që ushtron ve
rimtorinë shoqërdrë, në kushtë dhe sipas procedit

 

veprua

 

Nen 48
bgj dhe me vend:min e kuvendit të bashke:

ake PDLËFzepolilike të Danin në Ni sun së
përcaktohets.
veprimtarite 0:

punës Se bashkuarqë ushtrojnëveprimtaritë sho:

 

teres.: të veçantë shoqeror dhe të reahzimittë drej
tave veteqeverisëse të punetorëve nëpajtim me këte
interes

Në let dhe me vendimin e kuvendit tëbashkë
hoqërorepoliitke të bazuar në hgj këtë

intetës 1 veçantë Shoqëror, të rre
ullohet mënyra e realit të këtij interesi në vep-
sisë  
rimtarine Organizatave të punës së bashkuar që
ushtrojne veprimtarmë ekonomike, kur kjo veprim
Kë Sht 1 Pazevendësueshem i jetes

se organizatavetë
 HerënërajoninKo

Reali esit të veçantë shoqëror në ush-
DoreeE DA Te de

kavisht me vendimin e kuvendit të bashkësisë
shoqeroreEooltike tëbazuar ne Ke, pigurohet

mveteqevericese dhe marrëveshjen shoqë-
ë pjesëmarrjen e shfrytëzuesve të shërbimeve,

përtiqesiesveTtë themeluesit, bashkësive shoqërorepo
be ave Shoqërorepohtike dhe të

  

  

  
“ave të përbashkëta, me percaktn

destinimitthemelor ts shfrytezimit të mjetë
ve aFe të kushteve themilore të fitimit të të ardhu
rave ë të veprimiarisë, rogramete zhvillimit,

 

dhaUfozina TËnera të prukinit shonror në ukht
nmin e këtyre veprimtarive

Me ligj mund të autorizohet kuvendi i bashke-
sisë shoqërore-politike 8 pëlqimin për dispozi

ba

 

tat e marrëveshjes erisëse mb In,
statutin osë aktin tji 'etëqevenisës të organizatës
së punesse bashkuirqe ushtron veprimtarinë meine
terestë veçantë shoqëror, qe, janë me rëndësi për

imin € interesit tëveçantë shoqërornë ushtri
fiine këtyre veprimtarive.

Punëterevetë organizatavetë punës së bashkuar
që ushtrojnë veprimtarine meinterestëveçante sho-

juk mund t'u kufizohen te drejtat e garan
tuara mekushtetute qe kanë të bejnë më punën dhe
Grejtimin e mjeteve shoqërore,rregullimin e marrë.
dhënjeve reciproke në punë dhefitimin e të ardhur
rave përsonale,

E

Neni49

ganzatat c punës së bashkuar që ushtrojnë
or ike dhe shoqatat e tyre

E nË Shqqata në

nomilFeveshjeve vetëqeverisëseTene ligjeve, për

e, punës s6 bashkuar që ushtrojnë veprmtantë
inçërbre mund tëbashkohen ne shoqata për dise
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veprimtari, respektivisht lëmëtë punës, dhe në sho-
qata të tjera tëpërgjithshme.

8. Bashkësitë vetëqeverisëse të interesit
Neni 50

Bashkësitë vetëqeverisëse të interesit 1 e
lojnë Sh punues nëmënyrë, të dër
ose meanëtë orgamzatave e të bashkësive të

jeveri
save të veta persoiSen e panënë rne për të cilën fhemelojne
bashkësinë e interesit me këto nevoja. dhe, in

Qarë çblzimvet dhe
rrëdhëni shk
mekatkiEREN Ke
gëso mb themelimin sal, meall dheektet e
tjera, vetëqeverisëse të se)

tësimin e nevojave dhe mteresave të peta
6 interesit, njerëz

   

 

  

 

hini, teshktisisht me qëllimet
ër të cilat shërbejnë këto mjete:

 
Neni 51

Punëtorët dhe. Rjrësit e, tjerë,punes të cilët
tëndetësisë
eciprociteGotëmbrojtjes.sociale KËpari

tite të solidaritetit realizojnëJadheinteresat e

  

nenave$ëpunës

 

meret TËnë kënbiin e
qëniojnë pë“njëjtë shoqërorecondimite pa
kurse punëtorët orgsnizatat e tjera të punës së

Mbikëto bazë mund të themelohen bashkesi
vetëqeverisëse të interesit edhe në lëmëte tjera të
veprimtarive shoqërore,

Neni 52

Për të siguruar sigurinë e vet sociale, njerëzit
punues themelojnë basis vetëqeverisëse. të ine
teresit të sigurimit pensional e osetë for-
mavetjera tësigurimit social, nëtëcilat bashkojnë

e sipas parimeve të reci:
mbetë e tësolidaritetit dhe të punëssëtejëhikuar,
përcakciojnë obligimet € veta tëDi
Niduale ndaj këtyre bashkësive
bashkëtaeindividuale që i realizojnënë

to baza mi Perdbhen bashkësi ve-
tëqeveciste tëinteresit edhe në lëmët tjera, në të

bashkimin e mjeteve në fonde të përba-
realizohen interesat e caktuara të përbashkëta

sipas parimeve të reciprocitetit e të solidaritetit.

 

rt“e për

Neni53
Njerëzit punues, drejtpërdrejt dhe nëpërmjet

organizatave të vetë, së ese
drmnizatere e bareve DË tjera. vetëqeverisëse,
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themelojnë bashkësi vetëqeverisëse resit në
tëmi anesave, në tëcilat, këto pa dhe
pi mjetet për ndë e
save, përcaktojnë politikën dhe programin e këtij

bashkëme banuesit qeverisin ndërtesat
e banesat në pronësinëshoqërore dhe

fealizojnëinteresat etjera të përbashkët

Neni 54

Në lëmëne veprimtarive komunale,të energje-
të ekonormsëujore, të komunikacionit dhetë

veprimtarivetë tjera të prodhimit material, nëse ush-
frimi i vazhdueshëm i këtyre veprimtarive është i
domosdoshëm, për plotësimin e nevojave të shti

dar, und të them

   

pi tëtyre nëtë cilat ata
realizojnëinteresat e përbashkëta të përcaktuara me.
marrëveshjen vetëqeverisëse.

Nem 55

ealizimin sa mëtëdrejtpërdrejtëtëtë drej-
tave dheinteresave të tyre vetëqeverisëse, punëtorët
dhenjerëzit E tjerë punues anizatat

bashkuar dhe oi

   

  

pë“vetëqeverisëse —

ashkësia interesit the
tonet”ër rajon më të.Kr“soterritori i komu.
nës,përteritoret e komunave mund të themelohen
bashkësitë si pjesëtë kësaj bashkësie vetëqeverisëse
e meret

 

Neni 56
Bashkësia vetëqeverisësee interesit dhe bashkë-

 

telimin
isht shoqatës së bashkësi

Peintë tyre.

 

Neni 57

e ligj, respektivisht me vendim të Jryvenditte
pashkosisi shoqërorepolitiketë bazuar në I

het obligimi emelimit, nEtt

rrëdhënjet reciproke ni
pagimittë”butë Kë

PËrRtite tës) Epunët të cilat meE paEsë
vetë

j, dhe pi
tëpmërcaltohetKe

 

e përcaktuar me Miza, respektivisht,
dimtë kuvendit të bashkësisëKT
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Nen 58

 

jashkësine vetëqeverisëse të an:
vrdhPshëton”pe respektivisht punë të
caktuara që janë meinteres të veçantë shoqëror,
uk merret vendimi mbi çeshtjen nga e cila varet
esencialisht pi ësisë së interesit, kuvendi
i bashkësisë Pëhoqërorepolitike, nëKushtetdhe sipas
procedurësqë 3
marr ven

 

ar meligj,
metëcilin zgjidhet përkohësisht kjo

Bështje.
Ndaj be ë vetëqeverisësetë interesit mund

të morrën masa tëperkohshmete përcaktuara më
ligj në rastet dhe në kushtet kur mund të merre
mësa të kofilla ndaj organizatavetë punës së bash

4. Mjetet e organizatave shoqërorepolitike dhe
organizatavetëtjera shoqërore

Neni 59

Organizatat shoqërore-politike dhe prganzatat E
tjera shoqërore tëcaktuarë

 

veprimtari të tillë për realizimin e këtyre qëllimeve.

5. Pozita shoqëroreekonomike dhe bashkimi i
bujqëve

Neni 60
Bujkut, dhe anëtarit tëfammljesse tj që merret

me bujqësi i garantohet e drejta që, duke punuar
me mjetet mbitë cilët ekziston e drejta c pronësisë,

ërcaktuar më
“shoqëroreekonomike

në dlponoJë penidatet Erinda to punës se
vet, tiplotësojë Hevojat € veta përsontle E shoqe

në bazëtë kontributit tëvet, të realizojë
gurinë e vet sociale sipas parimeve tëreciprocitetit
e tësolidar

 

bazë të punës personalebujqit kanë, pan
mishtpoitë të BjëjtëShe në ë të drejta te
njëjta, Sikurse punëtorët në punës r me
mjetet shoqëroreTë drejta dhe Gbligimepërkatëse
kenë bujqit edhe sa i përket, bashkimit të punës
të mjeteve, si dhe në marrëdhënjete kembimit në
treg dhe në marrëdhënjete kredive.

Neni 61

it punën dhe veta tëpit'i pashkojaë në vgoperolivat bujqësore dhe nëEe
mat €tjeratë bashkimit të bujqëveose ti bashkojnë
me organizatat emi nd beshkuar.

ooperativa buj e parimishtka pozitën, të
areSigi dhe vëreegjëstët drenizatës së

bashkuar.
“Bujqit mund të ruajnë të drejtën e pronësisë

në në kooperativën Dujqëso
të

 

€,të ardhurave në përpjestim me kontributin që e
kanë dhënënërealizimin e këtyre urave me
Punën e vet dhe me bashkimin e mjeteve, veshet
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visht me bashkëpummin me kooperativën Pjesa
të ardhurave që realizon kooperativa mbi këtë shu-
më, derdhetsi pronë shoqerore në fondet e koopera:
ivës bujqësore dhe shfrytëzohetpërzgjerimin

përparimin e veprimtarisë së saj

Nem62
Dukebashkuar ne mënyrë tëlirë e të barabartë

punen dhe mjetet eveta të punës me punëtorët në
punene basi Mjetetshoqërore, bujqit zgjë
rojnë bazen mrateriale te p shfrytë
Koloë penale e zhvi TË përgjithshem Mala
SS shokëvedhe mb këte valë Blotësojnë HË MË.
nyre imë të plotë nevojat e veta pelsonale e shoqëro

ë aftesite e punes dheaftësitë tjera

 

 

  

ë bashkojnë punen dhe myetete veta të
dëmënyrë të “drelepërgrejtë “ose nëpërmjet

të kooperativës bujqësore ose formëstjetër të bash
ujqëve, me Organizatën e punës së bash.

kuar dhe bashkëpunojnë vazhdimisht metë, drejto-
jnë në mënyre të barabarte

in e këtyre të ardhurave, në pajtim
me marrëveshjen vetëqeverisese

Neni 63
mundtë përcaktohet obligimi që bujqit

të bashkohen ose në ndonjë mi
meorganizatat e punës së bashkuar për
mohorimeve, mbrojtjen nga. ujërat,
€rozionetoseper regullimine rrëkeve,
interesi të veçantë shoqëror per kultivimin dheshfry-
tezimir e pyjeve

Nen: 64

ashkesia Shoqërore kujdeset mbi sigurimine
kushteve të përgjithshmeper realizi
nimittë vazhdueshëm tëbujqve me“kooperativat “dhe
orgarizatat tjera të punës se bashkuar

Kooperativat dhe format 6 tjeratë bashkimit të
bujqve bashkohen në oda dhe shoqata te tjera të
përgjithshme, ne pajtim me hgjin

 

6. Puna e pararurpersonale me mjetetnëpronë
qytetarët

Neni65
Garantohet ria e punës së pavarur personale

me mjetet punes ne pronësinë e qytetarëve kur
ushtrimi iveprimtarive me punë personale 1 përgji

bazës matenale dhe mundësive të pir
tës personalëdhe është në kundërshtim me
Parimin e fibmit të tëardhuravesr
mebazat

'e ligj rregullohen kushtet e
rimtarive me punën € PAVAFUr1përsonaale memjetet
e punës ne pronësinë e qytetareve dhe të
pronësorembi mjetet € pëQË tokët 5 punë
që pere për ushtrimin e  veprimtanve
punëtë praarur personale.

Më dej. kur këtë e kërkon interesi shoqëror,
mund tëcaktohen veprimtantë që nuk mundtëush:
trohen me punëtë pavarur personale me mjetet në
pronësinë e qytetarëve

 

Neni66.

Njerezit punues qëushtrojne pavarësishtvepri
punë personale me mjetet ni

vidlarëvemund të themeloinë kooperativen dhe në
së, të. bashkoj
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g, themelojnëpë punues që
rojni Pt veprimtarinë me Punë Der

ge mag hjekë pronësinëe sa por
shen,të“drejSËsoi dhe përgjegjësitë”ëkoope.
rativës bujqësoi rët € sajkanëpozitën, të
drejtat,obligimet dhe epërëezjestë Sikurse anëtarët
e kooperativës bujqësoi

  

  

Neni 67

Njerëzit punues që ushtrojne pavarësisht veprime
tarinëmepunë personale memjetet në Pronësinë £

në pajtim me kontratën dhe ligjin, pur
fëndhemjetet e veta të punës muna ti nshikojnë
me organizatat e punës së bashkuar nëforma
ndryshme kooperimi dhe forma tajerParnkëpu
Bim afar. Nëkuadër pgçkëti bashkëpunimi Këta

të drejtimin e punëvete
mbitë ardhurat

sht dhe marrin pjesë në ndarjen e
tyre në përpjestim me kontributin e vet në real
min e këtyretë ardhura

Neni 68

Njeriu purucë që ushtron pavarësisht, veprimtë

mepunën e
rënë kuadër te organizetës me kone

as
punues qënëorganizatën me kontratë

ka bëshkuet purën dhe gveta me punën €
personave, tëtjerë ka të drejtë që, si punëdrejtue
të drejtojë veprimtarinëe Organizatës me kontratë
dhe që, bashkë me punëtorët,tëvendos mbi punen
dhe zhvillimin ecaj,

K dhe Punëtorëve ne. Organizatën
ne konit tëpunës së bashkuar u takojnë, në ba-
zë të , mjetet për plotësimin € nevoja:
vë personale e të bërbashkiia, e Punëdrejtuesit në

mjeteve që 1 ka bashkuar takonedhepjesa
ç$ë frdhurave në pajtim me parimet që vlejnë për
be 'unës e të mjeteve shoqërore në orga-
mizatat e Punës së bashkuar.

Pjese të ardhurave të reshruara në, organiza:
E kontratë të

 

  

 

 

  

dhe “Pjesa 2 tëardhurave nër punëarej
uesin nëbazë tëmjeteve qëka PE ro
nëshoqërore Punëtoret, bashkë m. pat
drejtojnë,ne bazë tëpunes së vel,këtëpjesë të tË
ardhurave si mjete shoqërore.

 Kusishtet dhe menyra e Shermelimit dhee veprimta-
ës së bashku

përgjegjësitë e
obligimet dhe

ke 'ejtuesit e të punë.
torëverregullohen meKontratë nëPajtim me ligjin.

tratërregullohen kushtet e
të mjeteve, ni he mënyra dhe Kushtet e

fëii Pagesës së mjeteve

 

  

  

se i i prënnizatës, mekontratë të pu:
pës Së shiut ruan të drejtën e proi mi

ka bashkuarnëkëtëorg. Me tërheq:
JePesbekosiit më ages këtyre mjeteve,
purëdrejbuesit 1 shuhen TËQidrejtat së i ka si punë.
drejtues në organizatën me kosirutë

  

  

Neni 69
Me ligj Caktohet në cilat veprimtari, në Bleni

me net, yre dhe menevojatshoqërore,
mëçfarë kushtesi njeriupunues që ushtron pavarë.
ishtveprimtarinë Personale me mjetet në
pronësinë e qyteta jashtimisht dhe nënjë
Vëllim të kufizuar,patëemolonin m organizatës me
kontratë të punës së ar, mun përdorë

e
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punën plotësuese të personave të tjerë me inkundn
min etyrenë puni

Koniratën e inkuadrim“mit në pune e lidhin njenu

adreda preke dh
pektivisht shoqatatjetër nëtëcilën
guar njerëzit punues që ushtrojnë pavarësisht vep-
rimiari me punë e me mjetet në pronesi:
Te € qykstarëve Mëkontratën kolektive u sigurohet
këtyre punëtorëve, në pajtim me te drejtat e punë:
torëvenëpunën € uar, e Grejta per mjetetpër

kojee përsonale 8 ashkëta
Shetëdrejtate tjera qësigurojnë sigulnëe dë
materale dhe sociale

i caktohet sepjësa te ardhura:
ve që
inkuadruar në pune
varësisht veprimtarinë me punëpersonale me mjetet
në pronesinë qytetarëve, është pronë shoqërore dhe
së Përdoret për nevojat 6 zhvillimi

 

7 Planifikimi shoqëror

Neni 70

Punëtorët në organizatat themelore e organiza-
Galeta të pranë Nëbasha dhe

 

Limete përbashkëta të percaktuara në baza të vetë-
qeverisjes.

Neni 71

bashkëpunimit e të varësise reciproke që rrjedhin
'ashkimii punës dhei mjeteve nëkëto organi:

zata no pajtim memarrëveshjen vetëqevensëse, du
e reve që në organiza:

tatthemeloretë punës së bashkuartëvendosin mbi
jen e këtyre planeve dhe programeve.

Organizatat themeloredheorganizatat e tjer
kë r, të be pana oë

everisëse interësit oseeerzanizetë e bashkësi
të tjera vetëqeverisëse,nxjerrin dhe realizojnë planet
g programet, e vela tëpunës enëpajtim

imet e perbashkëta, respekti:
visht nëpajtim mep'anet dhe programet e përbash
Këta, tecilat i përcaktojnë ne marreveshje Pa

k reanizatave, respektivisht bashkesive

 

 

 

vetëqeverisëse.
'onizatet e punës së bashkuar, bashkësitë ve:

se të interesit dheorganizatate bashkësitë

 

tëk
6 tjeravetëqeverisëse ,barmonizojnë planst dhe pro

da zhvillimit edhe me pla

ashkëpunimi i tyre dhe ngavarësie reciproke në
riprodhimin shoqër
marrëveshjen vetëqeverisëse.
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Obligimetreciproke,të cilat ,Sreanizatat x
re dhe Organizatatç tjera të pi së bashkuardhe
Organizatat c bashkësitë c tjera vetën Brensëse 3 këpërcaktuar meMarrveshje par to rei 0

ashki ohën për të cilen ështëpërcaktua
Plani nuk inund tëprishën, zespektivisht E ndrysho
hen në mënyre të njeanshme

 

Neni 72

 

marrëveshjes për interesat k
meedpërbashkëta TË zhvillimit ekonomik E.shbqe:
tornë komunëe në he nëbaze të plane
ye,e programeve tëpunese të zhvillimit të organiza”
tavetëpunes së bashkuar, të bashkësive vetëqeveri.

nxirren planet shoqërore të bashkesive shoqërore:
politëke.

Me planet shoqeroretë bashkësiveshoqerore)
Nitike përcaktohen politike e përbashkët e “Zhvlmt

synimet e suazat përnxjerrjen e. masave të
politikës ekonomikë dhe masave zdnindiraave E cë

'zakive, me të cilatsigurohen Kushtet për realit
Min ekëtyre planeve.

Neni 78

, Me planet e punës të zhvillimittë organizatave
të punëssëbashkuardhetë organizatavee të bashkë.
sive të tjera veteqeverisëse dhe meplanet shoqërore
të bashkësive shoqërorepolitike mundtë parashihen
investime ose, qëllime dhe detyr:
vis

ënyrën e përcaktuar meligj janësiguruar ku-
shtet materiale dhe Kusnlet 6 tjësa TËneveshme për
realizimin e t

ja e eshyrave tëveçanta për realizimin e
qëllimevetë përcaktuara meplanet shoqërore mund
të përcaktohetsi obligim 1 organizatës së caktuar të
punës so, bashkuar Ose 1 Organizates dhe
tjetër risesevetëm në
ganizatës respektivisht të bashkësi
qoftëse kryerja e detyrave është përcak:
tuar si obligim i përbashkët 1 cisë organizatave osë
Bashkësive, ose edhe si Gbligim i organevetë bashkë
sisë shoqërore-politike, këto organizata, bashkësi
Organe përcaktojnë më marrëveshje tëdrejtat  obli:

    

gimetreciproke dhe porgjegësinë e vet të përbash-
kët individuale për kryer. këtuobligim

qoftë sëme planiIn shoqëro: inte.
qëllimeve të zhvillimit tëpërcaktuarbash

karshikondialohotsë kn e detyrave të caktu
A është e domosdoshme për nprodhimin shoqëror,
me marrëveshjen e, Organizatave të punes se bash.

kuar ose tëorganizatave dhe bashkësivetë tjera
vetëqeverisëse nu m hen mje:
tet dhe kushtete tjeratë nevojshmepërkryerjen
tyre, ligj, pajtim me këtë të,mund

 

sve për
këtë qëllim dhe të' përcaktohen mastt €'Pjer për

jen e këtyre detyrave,
Neni74

nëtorët nëorganizatat e punës së kuar
ues nëOrganizatat e bashkësiçe

organet e tyre janë përgje-

 

dhe detyrav
mo Planet shoqërore të bashkësive Shoqërorepolitikë
dhe kanëper detyrë që për Giqëlim të ndermi

masa e veprime
Organet e bashkësive shoqërore“boike janë për-

jes pozitat dhe masat qe1 nxjerrinTinpër

  

zhvillimin sa
“bënë me këto” dispozita e masa t'i
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barmonizojne në mënyrë sa mëtë plotë interesat e
veçanta dhe veprimin e pavarur të orgamzatave të
punessë bashkuardhetë organizatavee
ve tëtjera vetëqeverisëse me interesatdhe qëllimet
gpërbashkëta të zhvillimittë përcaktuara me pr
sho

 

8. Sistemi shoqëror i informimit, kontabiliteti
tiaShoqëror,evidenca dhestatis

Neni 75
Me sistemin shoqëror të. informimit sigurohet

gadentimi, mbledhi
harmonizuar
me për përcjelljen, planifikimin dhe
zhvillimit shoqeror, si dhe aksesibiliteta i informimit

'n 8 sistemit shoqërortë in
formimit janë me interestë veçante shoqëror.

Neni 76
imëtorët në organizatat e punës së bashkuar

dhe njerëzit punues ne gresnizaiat e bashkësitë, e
tjera vetëqeverisëse dhe 01

tjen e kontabilitetit e të evidencës mbi faktet me
rëndësi për punë dhe vendosje në këto organizata
e bashkësi

Organizatat e punës së bashkuar dhe organiza
jat e bashkësitëc tjera vetëqeverisëse dhe bashkësi
të shoqërorepoltike kanëpardet mizata-
ve për mbajtjen e kontabiliteht shoqeror, evidencës
dhestatistikës t'u japin shënime
për harmonizimin e mi

 

   ësitë vetqeverisëse që të
ritë dhe marrëdhënjet më interes të përbashkët

respektivisht të përgjithshëm

Neni 77
Fvdencën dhe punet informativeanalitike mbi

dhspomimin. e mjeteve shoqerore, kontrollin e saktësi.
së së shënimeve mbi disponimi:
kontrollin e ligjshmërisë së disponimit të m.
rganizatave punëssë bashkuar dh ta

e të bashkësive tëtjera vetëqeverisëse dhe të ba-
ghkësyve shoqerorepolitike, si dhe punët e Hera të
Kontabihtetit shoqëror, të ligj,
kryenshërbimii kontabihtetit shoqëror. Ky shroim
ryen edhe punët e qarkullimit tëpagesave në

“sherbimi 1 kontabihtetit shoqëror u siguroi
gamzatave të punës sëbasi

 

torëve reslizojnë kontrollin e gjendjes
materiale dhe të veprimtarisë finan

anizdtave etË bashkësrvetëPyeta dhe të orga.
mzatave e të bashkësivetë tje

Shërbimi 1kontabilitetit shoqërorështë 1 pava-
rur në punën

Shehi 4këntabilitetit shoqërorpunon në i
zë të ligut 0 tëdispozitave të tjera dhe, në kuadër
tëtë drejtave e detyrave të veta,është përgjegjës
përaplikimine tyre

9. Marrëdhënjet juridikepronësore
Neni78

Qytetarëve u garantohet e drejta e pronësisë
mbisendetqë shërbejnë për konsumin personal,ose.
përplotësimin e nevojave kulturale dhe nevojavetë
tjera personale tyrë,
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pr.teqe66.-—€.

 Gasia

Pyrtae€KSAK—

Qytetarët mund të kenëtë drejtë pronësie mbi
ndërtesat e banimit. dhe banesat përplotësimin €
nevojave personale jes. Ndërtesat e bë

anesat dhe sendet etjera qe shërbejnë, për
nevoje. personale, mbi Ps e drej

në të shfrytëzohen
Ehuravepa hë menyrën dhe nëkushtet €

gj.

 

  

  

Neni 79
'e ligjcaktohen kufijt dhe kushtetnëtë cilat

shoqitEetetarëre dhe personat tjerë juridikë.J
të drejtë pronësie mbi pas

e“balucjtshme dhe EoIËË sieaqëshërbejnë Për
realizimin anëtar

e
në te dia ata muna di4disponojnë,

Neni 80
Pujqëve u guraztohet, e drejta e prondasë riti

(gkën e punueshme bujqësore mesipërfaqe më së
shumti pre) dhjetë, hoktazësh për 9

të përcaktohet qenëviset ko
noromialete Sipërfaqjae tokes së punueshme Butë

pi ejtën e pronësisë
etë më e radhe se dhjetë hektarë për

familje.
y Meligj6Gaktohet5senëç'kufidhenë çfarë kushtesh
ujqit i
NËsi dho në Pun ako NËçarë

ore dhe tokën tj

  

 

ve të fito-
Bet e drejta e pronësisë mbi pacdhe Token pyjarë
përcaktohen më ligj.

 

Neni 81
Nuk, mund të eksistojëe drejta e pronësisë ratë

token në qytete e Vendbanime me karakter Gyteti
dhe në rajone të tjera të pë ndërti.
min e banesave dhe mëridet kompleks, te
gilën, nëpajtim me kushtet dh

redaktuar meligj, e cakton
koha e së tëdrej.

tës së pronësisë mbi tokën mbi tëcilënpara se të
merrej i komunëska ekzasi
pronësisësh dhe shpërblimi

  

 

hen me
tokëstë Këlinë$Gakionkomuni në bazëTË ngjit.

Neni 82
e paluejtshme mbi të cil

 

drej 01
të shpronësohet05e kjo e drejtë tm
mësekëtë e kërkoninteresi i për ha
tuarnëbazë të ligjit. pi e Egër

ligj. caktohen. D it dhe kriteret shpërbli-mieadë ret E Shpërbli
Me caktimine këtyre bazave e kritere

aplikimin Fundtë tëkëqësohen
esencialisht Kushtet ejetës e të

trytëzimittë kësaj pasurie të pa-
ipërblimi i drejtë nuk përtëvlerën shtuar

të pasurisësë paluejishme që në mënyrë tëdrejtp
rejtë tërthortë dshtë rezulist

mjeteveshoqërore. Times
   

Neni 83

tën e pronësisë qytetarët dhe personat
tjerë)urdher rezlizojnë në pajtim me ng.

 

dhe destinimin e pesë paluejtshme dhe
Brëendeve a në pronësinë 'e dhe meinte.
resin shoqëror të përcaktuar me

et e ganulimi tëtëtokës VËtëpasurivetë
tjera të paluejtshme mbi të cillat ekziston edrejta

pronesisë rregullohen Pe

Neni 84

E drejta e pronësisë mbi sendet, merëndësi të
veçantëkulturale mundtë kufizohet në bazë te ligjit,
mese këte e kërkon interesi 1 përgjithshem.

10. Të mirat meinteres të përgjithshëm

Neni 85

(Toka, pyjet, ujërat, njërrjedhat, pasuritë minera-
le dhe begatitëe tjera të nëBer,tësaliut PËpërd

Ergiishshëm, si. dhe e paluejtshme

 

mënyrën e përcaktuar me ligj.

Neni 86

Çdo tokë,pyll, ujë hëeeesmine-
rale dhe begatitë e tjera të natyrës shfrytë-
hen në pëjtim me kushtet € Përse tëpara.
shikuara me ligj, me cilat sigurohet shfrytëzimi
“e i tyre dhe “etehesot e tjera të përgjithshme.

ligj përcaktohet mënyra e qeverisjes së Py-
jeve,në pyjore dhe vendburimeve të pasurive
minerale, si dhe mënyra e shfrytëzimit të pyjeve, të
tokave pyjore dhe të pasurive minerale.

 

Neni 87

  
morrat dheibegati ë natyri

jnë mbrojtje të vegantë ircaktuar me ligj
Neni 88

 

Mënyrae shfrytëzimitdhee qeverisjes së rrugë-
pe,sitëtë mirë në përdorim të pergjithshëm,rregullo-
en me

Mbrojtja dhe përparimi i ambientit të njeriut

 

Neni 89
Njerëzit punues dhe qytetarët,organizatat e pur

qeverisëse kanëtëdrejtë dhe
kusi ër ruaji jen dhe Zhvilimin evleravenatyra.

me punëtë ambientittë

  

shme
ujërrjedhave, me zhurmë ër rrezi
kojnë këto Vlera ose rrezikojnë shëndetindhe jetën

jerëzve

12.Sikurimi 1 unitetit tëtregut Jugosllav në Kra-
ën Socialiste Autonometë Kosovës

Neni 90

jerëzit punues dhe kombet e kombësitë e Kra
binës Socisliste Autonome tëKosovës realizojnëir
teresat e veta ekonomike në tregun unikjuj
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Në Krahinën Socialiste Autonometë Kosovës,si
jesë të tregut unik jugosllav, dhe

ë bashkue

  ër
shoqëror dhe harmonizimit të marrëdhenjeve .në

 

ësitë shoqërore-politike janë
r sigurimineunitetit të tregut jugosllav,

kë Sur nga karakteri: hapur 1 tregut ju
'i realizuar interesat e  përbashi

pergjegjëse

  

e bashkësitë sho-
qëroresohVendosin dhezhvillojnëbashkepuni-
min, ekonomik tme botën shtine, në pajtim më
politikën. e përcaktuar dhe nie disporrtat

'underkushtetues çdoakt dheçdo veprim
me tënië shkeletunitet Kot jugosllav

Neni91

ikuadrimi ne pune 1 qytetarëvetë Jugosllavisë
është i lirë nëtërë territonn e Krahnës Socialiste
Autonome të Kosovës në kushte Jarate: që vle
jnë në ver it në

ejtat, në bazëtë punës, Pe'kanë ndikim në

 

E
pë E pa S
a Të n 8

marrë parasysh se nëcilën bashkësi shoqërorepoliti
ko në Republikën Socialiste Federative të Jugoslla-
visJanëfitun

ket nëtë cilat qytetarët mund të
më Dolën jashtine për t'u inkusdruar nëpunë dhe

skonormike 6 veprimian
të tjera, mund të përcaktohen mi

E“onë e qytetarëve
jashtmeosejanë

Punë na boten e jashte përE.

  

  inku:
hen me ligj.

Neni 92
Organizatat e punësse bashkuardhe bashkësitë

p shoqatat e tyre Punoinë Bisht dhe në menrë të
te në tërë ternionn e Krahinës Socialiste

um me dispozitat që
risë së tyre.

undërkushtetuese dispozitat dhe aktet e
të organeve të orgamzatave në

ahinën Socialiste Autonome të Kosovësmetë cilat

 

Kosoves, pra edhebashkësitë
gfjera shoqërorepolitike vihenne pozitë të pabare.

Nen93
Ndalohet bashkimi i orpamzatave të punes së

 

monopolit në, Krahinën Socialiste Autonome
si pjesë të tregutunik jugosllav, me të cilët

ftohen përparësi materie e përparësi te tjera që
bazohen në punë dhe krijohen marrëdhëmetë

kelen marrëtpabaniborin në. veprimtar, oBe si
ke shoqërore të përcaktuara  

 

38. Mjetet për nevojat e përgjithshme shoqërore

Neni 94
Punëtorët në punën e bashkuarmarrin pjesë në

sigurimin e nevojavetë përgjithshme, shoqërore
përcaktuara mekëtë Kushtetutë,tëcilat i plotësoj
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në bashkësitë shoqërore-politike duke u paguar kë-
tyre bashkësive tatime dhetagra

ëllimet për të

imet e pagimit të tatimeve dhe te tagrave
bashkësive shoqërorepolitike

varësisht nga
shkollën

përcaktohen
tësia e ekonomisi

 

nës dhe me Suksesinqërealizon,tesigurojë plotësi-
min e këtyre nevojave.

arimeaplikohen edhe kur meaktete bash-
kësive shoqërorepolitike kufizohet përkohësisht dis

j 1 drejtojnë punëtorët në organi
fetat € punës së bashkuar ose përcaktohet obligimi
bashkimit të këtyre mjeteve

Neni 95
ogat. hshme shoqërore përtë ci

mundQë eakëoenShine, nga të ardhurat e organi
zates themelore të punes së bashkuar ose nga të
ardhuratpersonale të punëtorëve janë

) obihgimete Krahinës nëfinancimine funksio-
neve të federatës e të Republikë:
shtetërore në Krahinë,
të te drejtave dhe detyravetë Krahinës dhe të komu-
nave: mjetet plotësuese komunave për reslizimin e
të drejtave dhe detyrave të përcaktuara me këtë
Kushtetutë dhe meli

2) obligimet e komunavedhetë Krahinës të per-
të Kushtetutë dhe me

 

përgjithshëm komunal dhe
hogerore, mbrojtjes nga veprimi 1 dëmshëmi ujëra-

ve, financimit të zhvillimit me të shpejtë tëviseve
y ft te zhvilluara në territorin E

jes shoqërore, marrëveshjes veteqeverisese, me anë
të kontribuhtose në mënyrë

go nxitja e zhvillimit të ekonomisë, gntervenimet
në ekon 'ojat tjera që janë meinteres
Për Fealizimin $ tëdrejtave dhe detyrave Krah
nës e të komunave të përcaktuara me kete Kushtet
të dhe me lgj, po qe se mjetet nuk sigurohen
baz: rëveshjesshoqërore ose Sharrevëshjes
vetëqeverisëse, Li këtë nxirret me
pre aytë treiash tëvotave tëtë gjithëdelegatëve të
dhomës kompetente të Kuvendit

 

 

Neni 96

Për plotesimin e nevojave të përcaktuara me
këtë Kushtetutë dhe të nevojavetë tjera shoqërore,
tatimin e paguajnenjerëzit punues që ushtrojnëpër
varesisht, veprimtarinë punë personale, bujqit
dhe qytetari

NjerëzitPa qëushtrojnëpavarësishtv
tarinë mepunë personale dhe bujqit Paguajnëtati.

in nga të ardhuratpersonal
qyletarët paguajnë tatimete përcaktuara me ve)

përtë ardhurat,pasurinë dhetëdrejtat pasuroi
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Neni 97

për Jehtësimin dhe oeenjanimin e pasojave të
katastrofave natyraledhetëfatkeqësive, elementare

toi e ligjin, fonde të ve-
pamtë solidaritetittëPyërgithshëm shoqëror.

Neni 98
urimet dhe llojet e tatimeve, taksave
era rregullohen me

shoqërorepoltike gaktojnë pavarë:
gisht Punën”e fatin save dhe tagrave të tje

të ardhura të tyre dhe i disponojnëpavarë

Neni 99

 

 

Tetimet dhekontributet që paguhen nga të ar”
organizatës bashku

 

Ti
Bashës petëqeverisëse te interesit, e cila oi

vlore tërernës sëbashkuarosë Punëtorëve
ta siguron nine nevojave

dhe ihtrrecëve, nespeniëisht shfrytëzimin e shë
meve,përtë cilat i paguhen konidbutet”bashkësisë

të intere
urat £ bërikave u ndahen

Ashkuar
përsonave”tëtjerëjuriahoqërorëpgazkohen “më

etyre Pi as dispo-
sea Shoqëvorepontiketëeilës i pa

 

E

    

titave tëbas
guhettatimi nga të ardhurate këtyre personave dhe
në favor saj.

Tatimet dhe kontributet nga të ardhurat pers
tale sespektivisht nge të erdkuratepunëtorëve e të
qytetarëve,përveç Emi tëpi E
ravenga pasuria, SËPajtor

sipas dispozitave dhe në favor të bëshkesisë
shoqërorpoltike në territorine së cilës jeton punë.

pse, qytetari, respektivisht Sipas vendimit
pa vet ë interesit, E

   

Tesave, respektivisht shfrytëzimin e shërbimeve, për
tëcilat paguhen këto kontribute,

Neni 100

Fadhkësia Shoqërorepolitike ka Duetin.
Në buxhet parëqiten të gjitha të ërdhurat e Gash

shoqërorepolitike, përcaktuara me ligj dhe
bëhet ndarja e tyre

Buxhetin e pare kuvendi i bashkësisë shoqëror
repolitike, në më dhesipas procedurës së
caktuar me ligj respektivisht mestatutin € komunës.

  

  
   

Neni 101

Ligjet edispozitat e tjera dhe aktet e përgjith-
shme me tëcilet krijohen obligime për buxhetetdhe
fondet epriret Eshqrarepolllks8 nuk mund të
nxirren që nxjerr dispoziten,
respektivisht aktin.përkatës,nuk konstaton $e janë
siguruar mjetetpër kryerjen e këtyre obligimeve:

Kreu

SISTEMI SHOQËROR-POLITIK

1.Pozita enjerëzve punues.

 

ë sistemin shoqëror:
politik

Neni 102

Klasa pëtge të gjithë njerëzit punues ja-
nëbartës t tetit dhetë drejtimit të punëve
Ejera shoqërore,
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KI e të gjithënjerëzit punues rea-
tizojnë pushtetinPnaedrejtojnë punët etjera, shoqë.
rore të organizuarnë organizata të punës së bashku.
ar dhenëorganizata € Eetë era vetëqoreri
sëso 6 Organizate Klesore e organizata të tjera
sËersepoltike dhë organizata shoqë

Neni103
Njerëzit punues realizojnë pushtetin dhe drejto

st dë jera shoqërore me vendosjen në tubime
saereratËR a ai tjera të “deklarimitme reler dhe(Ore tË
ersonal tëorganizat

ku shkësitë lokalë, bashkësitë
fj“interesit heorganizatat e bashkësi

e anëtË delegatëve në organet e qeve
  

 

veshjevetëqeverisëse dhe
te delegacioneve dhe delegatëve në kuvendet

Shbakisive shoqërorepolitike, Si me orienti
min dhe kontrollin e punës së organeve që përgji
gjen para kuvenc

Neni 104

 jNierëzit punues organizohen në baza të veteqeve
8 ë bashkuar, bashkesi

 

delte dhemëstatutin e komunës për-
caktohen Bet€epërbashkëta dhefunksionet €
pushtetit të drej ë
paret rët buri1
alizojnë ne bashkësitë shoqërore-politike,

Neni105

vrisja në organizitatepunës së bashkuar,
bashkësitë loke
resit dho nëPeebrekët e tjera vetëqeve-
risësedhe organizim, tyre di lohen ash-

  

të dhe mbiinteresate
tyre vetëqeverisëse e intoresat e përi

të realizojnë të drejtat

fa shtrojnë kontroll mbi zbatimiPe vendimeve dhe
ttëpunëssëtëgjitha Organeetë shërbimeve te koty-

organizatave dhe bashkësi

Neni 106
Funksionet e pushtetit e të drejtimit të punëve

të tjera shoqërore në bashkësitë shoqërore-politike i
tshirojnë kuvendet dhe organet që pergjigjen para

 iksioni sor e ushtrojnë gjykatat e rre
gullta si organe“të hen shtetëror dhe gjykatat
Betoloverietn.

Mbrojtja e kushtetutshmërisë i besohet Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës.

Nen 107
Kuvendete bashkësive shoqërorepoltike dhe or-

ganet, qe përgjigjenpara tyre, ushtrojne funksionet
veta Kuadër të kushtetutës, respek”
Eli Statut dhe “Lejit.

net shtetërore kanë ndaj organizaiave të
punës së bashkuar dhe organizatave e bashkësive të

vetëqeverisëse vetëm të drejtat e përcaktuara
MËParë të Pushtotatë

 

Neni 108

 

sh nuk mund të funi vetëqeveri, publike e Funksione të Gjera” shoqërore dhe
Butorizime publike po që se në pajtim me kushtetu

 



21 shkurt 1974 t

tën,respektivishtstatutin dheligjin, Puki janë besuar
ngë njerëzit punues ose nga kuvendii bashkësisë sho
qërore-politike.

 

Neni 109

6 gjithe organet c organizatat Er
tjerëia unkstpesve vetëqeverisëse, Sukaosetëtëfinksioevetëtjera shoqërore ushtrojnëfingonin

6 në kuadërtë kusht, “,
espotivisht”tut dhe autorizimeve
dhënë,dhepërgji

 

TËgjithe bartësieg funksioneve. vetëqeverisëse,
publike “dh ioneve të tjera shoqërore në
ushtrimin e funksionevetëveta Janë nën konicoli

dobartes 1 zgjedhur ose t emëruar 1 funksionit
', publik ose i funksionittjetër shoqëror

përgjigjet personalisht për ushtrimin € tij dhe mund
pevokohetose lë ndërrohet. Ai ka të dretë të

japë,dforëheqje“dhe ta arësyet
e me akte Vazëgatënisëse percaktohen

mogoldhëkushtet përgjegjësisë së bartësve te fun-
ksioneve veteqeverisëse, publike e të Pinkre të
tjera shoqërore, si dhe menyra dheprocedura e rea
lizimit të përgjëgjesise së bartësve të këtyre funk

Neni119

Punëtori Zgjedhur, respektivisht1 emeruar ni
funksionin vetë. dh Ta
tii

 

  pestën bash
ij të mëparsi

nëvëndvendinijetertëpunes qe u përgngjet”aftësve
  

Neni 111

g greaneve shtetërore dhe 6 orgoneretëqe
vensjes te organizeiavete punes së bas
Organizatave e të sive TË tjera” vethueretisëse
e të organeve të organizatave shoqërorepolitikedhe
e shoqaiave është publike.

2 ë sigurimit të publicitetit rregullohet me
ligj E“imë akte veteqeveri

dhe me al

 

g
ë

 

i qeverisese caktohen pu
PË arat “ën “it Gaoën pë

mund të publikohen
alizim 1 Parimit të pubheitett nuk mund të

 

në kundërshtim meinteresat e sigurimit e të
mbrotjes së vendit dhe me interesat e tjera shoqë
rore uara me

Neni 112
gihlerënt punues dhe qytetarët në tubime,

referendum dhe formatë era të deklarimit perso-
nal ne Rri punes sëbashkuar, bashkësitë
lokale dhe në orgamzhtat e, bashkësite € tjera vete-
qeverisëse shqyrtojnë, çështjet,merëndesi për këto
Orgamzata e bashkesi edhe çështjet me interes të

Shntulst $ këtyre orgamzatave e të bashkësive.
Vendimi qe merret mo referendum është1 obli

2. Vetëqeverisja në organizatat e punës së bash
kuar

Neni 113
Vetëqeverisjen në organizatën themelore dhenë

organizatat € tjera te punës së bashkuarpunetori,ni
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mënyrëte barabartë dhe ne marrëdhënjet e përgjegje.
e me punetoret e tjere në organizatë, e

realizonme vendosjen në tubimet 2 punciorëve, më
im dhe formatë tjera të deklarimit perso-

Pe në të delegatëve ne këshillat e punetoreve
të cilët, bashkë mepunëtorete tjerë në Orgamzate, 1

qedh dhei revokon, si dhe me kontrollin e zbati
MItë vendimeve dhekontrollim e punës së organë
ve e të shërbimevetë ketyre organizatave

Punëtori ka tëdrejtë që për rëahzimine të drej.
tave veteqevenisëse të tij të informohetrregullisht
për veprimtarinë e organizatës dhe gjendjen e saj
materidleinanciare, për realizimin dhe nderjen e të
erdhul dorimin e mjeteve nëtë, si dhe
qështjet 6 Hera me anteres për vendosjen dhe

kontrollin në organizatë

   

Nën 114
Në nrëninitShhiniëze fit në vrenmiimtat

tjera të punës rr formohet këshilli 1 punë.
de Gonaethntteere E venë

së organizatës, respektivisht Oreoni 1 qevensjës që 1
përgjigjet atij përkah pozita dhe funksio

ë orgamizatën themelore me një numër te
vegël punëtorësh nuk formohet këshilli 1punëtore”

g caktuara ekzekutivenë Organizatën
Paqemëereni ë
shkuar mund t'u besohen organeve ekzekutive të ke.
shulit të punetorëve

Organizatat e punës së bashkuar të cilat, duke
bashkuarpunën dhe mjetet, nuk organizohensi orga-
izatë e veçantë, mundtë ë një organte për-

bashkët për kryerjen e puneve meinteres të përbash-

 

Nen: 115
Katbaretorëve Tëushtrimin e dinkslorit

 

S'panës'e to zhvillimit, përcakton masat për zbatimin
politikës afare dhe te planit e programit të punës
gë t, 28) e shkarkon organin

v dhe' punedrejtues, respektivisht anetarët e
Ko Degeneve, kujdeset Bër mHormiitin t' punet
ee
rrëveshje vetëqeverisëse, statut dhe me akte të
tjera v ë organizatës

e punëtorëve të organizatës
punuese dhe të Organizates së perbërë të punës së
bashkuar që kanëtë bejnë me imin të

  

  

veshje me secilën ni
e përcaktuar me marreveshjenvetëqeverisëse mbi
bashkimin

Nen: 116

Këshillin e punetoreve të organizatës themelore
të punesse bashkuarepërbëjnë delegatët e punëto-
tëve të tëgjitha pjesëvetë procesit të punës në këtë
organizat

Përbërja e këshillit tëpunëtorëve të organizatës
themelore të punës së bashkuar duhet t'i përgjigjet

 

përbërjes sociale të bashkësisë“ëse të organiza:
tës themelore tëpunës së bas

ih e punetorëve të organizatës punuese
e të “orranoatës së përbërë të punës së bashkuar e

ëtorëveti

 

ë organizatave the
yrën

merrvest

 

shkamin
AE Arat $ë1PËrTaqë.punëtoreve te

gohet secila oren themelore e punes së
r ne kuadër
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Delegatët punojnësipas synimeve tëpunëtorëve,
visht të këshillittë Phiorëve tëë organizat

themelore që i ka zgjedhur dhe përgjigjen para tyrë
Së vet.TMEsjtutin € organizatës themelore e te organi

ës sëbashkuardhe me marrëvesh.
jen vetëqeverisëse mbi bë min përcaktohen të
drejtat dhe obligimet e delegatëve dhe përgjegjësia e
ryre para punëtorëve,respektivisht organeve të qeve-
Kajo të këtyreorganizatave.

Neni 117

Mënyrae zgjedhjes dhekushtet e mënyra e revo-
kimit respektivisht e shkarkimittë këshillit te punëto-
tëve dhetë 01 ekzekutiv në organizatën e punës
Së “bashkuar përcaktohen me merrdheshjen vetëqeve.
risëse mbi bashkimin ose me statutin € Organizatës

 

Anëtarët e këshilltë punëtorëve,respektivisht
ëtarët e Organit ekzekutiv, nukprutë zgjedhen
ër një kohë më tëgjatë se dy vi
Askush nuk mund tësë gjenet,së shumë se dy

herë rreshtnë tënjëjtin nëtorëve, tes
tënjë

    

eao
ak mundtë zgjedhet

punëtoriqësi organ punedrejtues individual ce anë.
far 1 organit punëdrejtues Kologjial përgjigjet para
tij, as punëtori që ushtron pavarësisht funksionet e
tjeretë udhëheqjes të caktuara mestatut dhe meligj.

Neni 118

Në çdoorezyreomuzatë të punës së bashkuar ekziston
les që drejton veprimtarinë e orga-

ar, Organizon dhe harmo-
pëtë dhe zbaton vendimet E

ma e reprezenton

 

e punë:
ërfaqëson “organi punëdre

saj, respektivisht kryer $ oreanpun ko-
legjial, po qe seme statut ose me akt tjetërvete
verisës tëorganizatës nuk është caktuar ndryshe,

ram punëdrejtues ështe ipavarur në punën
pet be Përgjigjet parapi ve dhe keshillit të
punëtorëve të organiz punës së basi

Organi punëdrojines “nëindust
kryetarii organit punedrejtues kolegjial,
edhe para bi që ë

 

   

 

punës përzatës së punë 'aktuara meligj.
Organi punëdrojtues individul, vespektivisht” Kris:
ti i organit punëdrejtues kolegjial, katëdrejtë dhe
përtyrë që, në pajtim, me igjin,të pezullojë sba-
dëmita $ akteve të këshillit të punëtëreve dhetëorgë-
nëvetëtjera të oreeniza ar

se, konsideron Kaarë TËKundërshtim me
etë njoiojË nët Këorganin koment tË

Dëhkësiss shoqëroeol

Neni 119

 

 

'unëdrejtues individual dhe anëtarët e

irkohen me ven
0

ni punëdrejësindividual emërohetnë bazë
të konëursië publik, me propozimin e komisionitpër

 

konkurs. Në organizatat themelore të punës së
Kuar tëcaktuara me ligj dhenë organizatat e tjera
të punës së bashkuar Komisioai për konkurse
het nga numri caktuar

përbë
me ligji përfaqësuesve të
shkuardhe tësindikatës,si

ë shoqërore të
emëruar,respektivisht të zgjedhur nëpajtim me li-
gjin.

mund të rregullohen kushtet dhe mënyra
e formimi tË organit punëdrejtues kolegjial dhe ku-
më € mënyra e emërimit të anëtarëvetë këtij or-
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anëtarëve ori
së shumtiPe vjet. Pas ske
se SHËDërrëni nëtënjëjtin Funksion, në
ma ëne për.

“Me caktohet së në çfarë kushtesh mund

raqesë edhe kuvendi a komunës, vespoktisisht besi
ksitë e tjera Shoqërorepolitike, dhe organizata sindi.
kale

sto ligjmundtë përcaktohen kushtet, dhe mëny.
litdhe shkarkimit dhetë are:

Pke detyrat e veçanta ëdrejtues në
organizatat € punësse bashkuar gë ushtrojnëveprim:
tari, respektivisht punë meinteres sho-

 

Nen120

TË evensëse mbi bas
organizatën Punuese,prishe në GentënE
përbërë të punës së bashkuar përmban dispozita:
mbi punëte përbashkëta,mbi koordinimin e procestt
të punës, mbi harm e planeve dhe progra-
mevetë punës e të zhvillimit,mbi bashkimin e mje
teve dhe destinimin e tyre:mbi përbërjen, zgjedhjen
dhefushëveprimin e organeve të përbashkëta te qe-
Verisjes dhe të orgnnevë eksdkutiue TËfre,mbi që

punëdrejtuese të orgamzatës punuese, respekti-
yishttë organizatës sëpërbër dhe mbi përgjegjësinë e
këtyreorganeve,mbitë drejtat, obligimetdhepërgje-
gjësitë e bashkesisë punuese qëkryejne punët me ine
feres të perbashkët për organizatat e bashkuara: mbi
marrëdhënjet reciproke të, organizatave themelore e.
të orgamzatave te
mbitëdrej
qarkullimin prod shkëputjes së
ndonjë, ode themelore tëpunës së bashkuar

jini i organizatës punuese,respektivisht organi:
Zeave themelore dhe orgamzatave punuese ngagjiri

  

  

 

ashkumit
, Tespektivisht në” organizatën e

Tr e ap
punuese,

përbërë të punës së bashkuar,ështëe lidhur
ravon shumice e të gjithë punëtorëve ne secilën or
ganizatë themeloretë punes

Neni 121

e e punës së bashkuar ka statutin e
vet

tutin e orgamzatës themelore të punës
bashkuarme propozimin e këshullit të punetorëve,e
nxjerrin punëtorët e orgamzatës themelore të punës
së bashkuar me shumicën e votave të të gjithë pu-
mëtorëve.

  

tin e orgenizatës punuese,respektivisht të
organizatës së përb
pozimin e këshillit tëpuroOrën të
punët themelore
Shumicën E votave të“të gjithë punëtorëve në secilën
nga këto org

Statuti dheakte: tjera vetëqevensese të orga.
nizatavetë pun undtë jenënë
Kundërshtim. me marrëveshjen vetëqeverisëse mbi
bashkimin.

  

Neni122
Përrealizimin dhe mbrojtjen satëdroje të ve-

ta, vetëdeverisëse, punëtorët në ni hemelo
në organizetat e tjera tëBunëssë bas

Kanë tëdrejtëdhe për delytë të Tializojnë kontr
vetëqeverisës të punëtorëve në mënyri
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drejtë, nëpërmjet organeve te qeverisjes te organr
zatës dhe nëpërmjet orFamttë veçantë të Kontro-
mit Setënoverisëstëtë puni

Organi 1kontrollit “yelëqeverisës të punëtorëve
ushtron Kont pamje të zbatimitte sta-
tutit dhe të “aktevete tjere veziqovericise Te organ
zatës Tëveshjevevetëqeverisësee të marrë
veshjeve shoqërore, zbatimit të vendimeve të punëto-

je tëqeverisjes dhe te organeve ekzeku:
Fejtuesete orgamzatës dhë pajtueshme.

e vendimeve metë drejtat, de-

    

e të punes €'
punëtorëve, të organeve te shërbimevete organiza.
tës, përdorimit me përgjegjes oportumte
she je ekonomik. të mjeteve shoqerore dhe
p yre: aplikimit të parimittë ndarjes sapasimit,
punës në-përndarien € të ardhurave dhe nda

jeteve ë ardhurat personale:
mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve ne marrëdhes
njetreciprokenepunë, t të punetoreve per
çështjet me interes për vendosjendhë Kori min

V perket realizimit të të
tave, dbivtave Ko fhterebëvetë derë veleqevensosetë
Punëtorë

Organii kontrollit, veteqeverisës të punëtorëve
të drejte dhe për detyrë që për dukunte që

Nerejtur dhe për mendimin e vet tënjobtoje punëto.
Tët, organet dhe shërbimet e organizatës në të cila

 

 

dhe të bashkësunojë me organet € mbikqyrjes € të
kontrollit, shoqëror

Përbërja, zgjedhja dhe revokimi organit të kon
trollit vetëqëverisës të punëtorevedhetë drejtat, dë
tyrat e përgjegjesite e tij rregullohen mesta

ktet e tjera veteqeverisëse të organizatës, në paj
im meligj

Neni 128
Qdo punëtor përgjigjet personahsht për ushtr-

min e ndërgjegjshëm të funksioneve të vetëqever:
it

 

arët e keshillit të punëtorëve të organizates
bashkuar mbajne përgjegjesi personalë

dhe materiale per vendimet të cilat, përkunder vë
fesijas më parsisjmërim TË organitkompetent, 1 ko
pëmerrëjashtë uazave të aulorizimeve të vela De

   

legatëtni orëve të organizates punu
esë dhe të organizatës se përberë të punës së bas
kuar janë përgjegjës para punëtorëvedhe këshillit të
punëtorëve tëorganizatës themelore ne tëcilën janë
Zgjedhurdelegatë.
Anëtarët € organit ekzekutiv kolegjial organi

 

punëdrejtues individual dhe snëjaret €organitpunë
rojtues kolegjial, përgjigjen për punën € vet para

këshillit to i kazgjedhur, respekti

 

ç peta, Ata përgjigjen personalisht
vetadhe për zbatimin e vendimeve

tëve e të punëtorëve Ata mbaj
materiale për dëmin€ shkaktuar me zbatimin€

rë në bazë te propozimeve të

pozimevekanëfshehur
ve mata te ParërtstaSesitëPunëtorë.

punëdrejtues, në kuadër të të drejtave
dheedëyrive kë veta, është përgjegjesedhe për
E

të harmonizimin e procësit të punës
tsia e anëtaritte organit ekzekutiv Kole

gjie orkani punëdrejtuesindividual dhe e anëta-
organit punëdrejtues kolegjial vërtetohet varë.

sinë DER.dhkimi $ tyre në marrjen ose zbatimin €
vendimeve
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 Porgjegjësia matenale € llojete tjera të përgje-
gjesisë dhë kushtetepergjegjesiserregullohen eij

tin vetëqeverisës të organizatës së punës
sëbadhuar

Nen124
Dispozitat mbi realizimin e vetëqeversjes në or-

gamzatat e punëssë bashkuaraplikohen edhepër pur
netorët në bashkesite punuese të formuara për kry
erjen e punëve meinteres të përbashkët për disaor-
ganizati së bashkuar në pajtim menatyren
€ këtyre puneve dhe meinteresat e përbashkëta per
te cilat janë formuar këto bashkësi punuese

    

Vetëqeverisja në bashkësite vetëqeverisëse të
interesit

Neni 125
Me marreveshjen vetëqeverisëse mbi themelimin

8bashkësisë veteqeverisëse të interesit dhe me sta
tin 6 Saj rregullohen punët me interestë përbashkët
për anëtarët c bashkësisë, menyra e vendosjes mbi
këto punë,fushëveprimi, Autorizimet dhe përgjezje-
sitë organeve të tjera të bashkësisë
së imterëstdhe çështje. € Hera meinteres të për.
'ashkëtpër njerëzit punues dhe organizatat ë Dash-

të vetëqeverisëse të organizuara nëbashkësi të
rësit

tufi 4 bashkësise vetëqeverisëse të
marrët në pajtim me marreveshjen
mbithemelimine së)

Ma ligj mund të pë et që marrëveshjen
vetëqeveriëse mbi themelimin, respektivisht statutin
S' bashkësisë vetëqeverisëse të inte ron
Veprimtarmë me interes të veçante shoqëror ta vër
tetojë organi i shodërorepolhike

 

   mteresit
vetëqeverisëse

  

  

Nen 126
Punët e bashkësisë vetëqeverisëse të interesit 1

grejton kuvendi ë delegatëttë ci
njerë organizatate punës. së

kr dhe orëaniztet € bashkësitë tjera vetëqeveri-
ë bashkësisesë interesit, i zgjedhin

  

  

egatët në kuvend punojnë sipas synimeve të
anëtarëve të bashkesi ëse të interesit qe

anë zgjedhur dhe Përgjigjenpara tyre për punën
   

 

bashkësinëvetëqeverisësetë interesit,të cilën
e themelojnë njerëzit punues dhe orgunzatat e bash
kësitë e tyre përplotë jeresa-
ve të veta dhe punetorët
bashkuar që ushtrojneveprimtari
cilën themelohet bashkësit e interesit Kuvendi orga.

 

mizohet ashtu që tësigurohet vendosja tyre
rabarte mbi të drejtat, obligimet dhe Serezjesis
reciproke.

Kuvendi funksionete caktuara ekzekutivi
t'ua besoje organevetë veta ekzekutive që pn
paretij për punëne v

Nen127
Me marrëveshjen vetëqeverisëse mbi, themelimin

€ bashkesisë sëinteresit dhe me aktet etjera ti
Ënthehme të saj përcaktohet përgjegjësia e drejipër-
rrejtëe organeve te qeverisjes të bashkësisësë inte.

te bashkësisë. mënyra
andtarëve te bashkësisë se interesit mi

sherbimeve

se interesitër pune
meve dhe dahetqëshqyrtohen e zgjidhen
Bashkësineeintere
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Neni 128
ve kushtetutë ose me statutin e bashkësisë

shoqëriepoliështë1 tuar senjerezit punu  
s pëpëojetmarapjesë nëvendosjen
jet nga kompetenca e kuvendeve të Dhshkësive sho-
qërorëpoltike, këta, njerëz punues organizohen,

nberesi, respektivishtbash:
teresit,

 

kojnë asni e veta
rrin pjesë në vendosjen

sitë shoqërorepolitike.

 

ë nga territori i
ashkësinë themelorevetëqeverisëse të en-

terezit, në kuadër të komunës,
e veta për të marrë pjesë në punën vendosjen 6
Kuvendit tëkomunës dheushtrojnë tëdrejta e detyra
tëtjera, në pajtim me hjen vetëqeveri
gëse mbi themelimin, respektivisht me statut
bashkësisë vetëqeverisëse të ini

   

4. Vetëqeverisja në bashkësitë lokale

Neni 129

Ështëe drejtë dhe detyrë e njerezve punues dhe
eSn 'e në vendbanim, pjesën vendbanimit

vendbanimetë lidhura midis tyre që, për
ive dhe nevojave të caktuara të

organizohennë baza të vetëqeverisjes  lokale njerëzit punues dhe qytetarNë bashkësine
rët vendosin nires save të veta të

  bashkëta” tt e rregullimit të vendbanime-
vë banimit, veprimtarive komunale,mbrojtjes së TË

ve dhembrojtjes sociale. arësimit, kulturës, kul
farës fizike, mbrojtjes

  
-Onsumuesve, mbrojtjes

dhe përparimit e PRee
fillore, velëmbrojtjes ehaqërore, si dhe në lëmit e
tjeratë jetës

ne dhenevojavetë veta

 

sit dhe meorarettt e bashkësitëe
y E e jashtërajonit të

isë lokale, tëcilatkanë Interes, respektivisht.
jë të arrin pjesë nëplotësimin këtyre

interesave dhe nevojave
Njerezit punues dhe qytetarët

kale marrin pjesë kryerjen

  

 

 
pëbashkësinë 10-

E punëveshoqërore
dhe në vendosjen mbiçështjet meinte ërbash-
këtnëkomunë dhe nëbashkësitë e gjeraore
poli

  

tut të komunës përcaktohen mënyra dhe
proceduraE romaTË roëshkësive lokale. Fajon
për të cilin formohet,bashkësia
me geni të kuvendit të komuni

ligj mundtëPe. parimete procedu-
rës VËtonin të bashkësive lokale

 

kale percaktohet

 

Neni 130

perëzit punues dhe qytetarët në bashkësinë10-
ëeri statutin e bashkësisëlokal

statutin bashkësisë lokale Pd të
arejtatdhe detyrat e bashkësisë lokale, organizimii
goj,Organet dhe marrëveshjet
e punëssë bashkuar

 

   

Bashkësia lokale ka cilësinë e personit juridik.
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Neni 131

Interesat dhe nevojate përbashkëta në Pashke
sinë lokale njerëzit, punues dhe çavteterët që

 

plotësojni E” bashkojnë vetë Grejt
Përdrejt me anë të vetëkontributit ose në  mëntis
tjetër, me pjesën e të urave € ndajnë
punëtorët në organizatat themelore te punes së bash-
kuar dhe ng organizatat bashkësitë e tjera vetë.
qeverisëse dhe punët ëtarët, e familjeve te

 

në pajtim
programet e zhvil tebasiësisë“lokale E te ko.

: jeteve të buxhetit të komunës
8 të fondeve,meshpërblimet për shërbime dhe
tëardhurat e mjetete tjeri

Bashkësia lokale 3 disponon pavarësisht rjetet e
veta,

 

5. Marrëveshjet vetëqeverisëse dhe marrëveshjet
Shoqërore

Neni132

Me raarrëveshjen vetëqeverisëse dhe, marrëveshjen
shoqërore punëtorët dhë njerëzit e tjerë punuesrre
lojtë në baza tëvetëqeverisjes marrëdhënjet reci-
proke, harmonizojnë interesat dhe regullojnë marrë-
dhënjet me Tëndësi të gjerë shoqërorë

 

Neni133
Me marrëveshjenvetëqeverisëse punëtorët nëor-

ganizatat themelor Tgamizatate tjera të punës
PË peshkuar dhe njerëzit banues në bashkositë loka-

le, bashkësitëvetëueverisëse të interesit dhe në or.
ganizatat e bashkësitëe tjera vetëqeverisëse, në ku
Edertë të drejtave veteqeverisëse : harmoni.
zojnëinteresat e vetë në ndarjen shoqërore të punës
dhe në riprodhimin. shoqeror, ojnë punën
mjetet dhe rregullojnë marrëdhënjet reciproke 11
dhur me bashkimin E punës e të mjeteve, formojnë
organizata punuese dheorganizata tëtjera të punës
së bashkuar, banka, ësi afare dhe bashkësi të
tjera: përcaktojnëbazat dhekriteret për përndarjen e
dëardhurave dhendazjen.

onale: përc:
zjezjëstë veejprokedhe maasë për Paslizimin e

dhe rregulloinë edhe marrëdhënjet e tjera meie
teres të për

Marrëveshjen vetëqeverisëse, në emër të pjesë:
mare E errëveshjen e Kahn organet E short
zuara të tyre.

Marrëveshja vetëqeverisëse që ka te bëjë mete
shziminc të drejtave të patjetërsueshmetë
KT
nes së respektivisht në organizatën 036
bashkësinëtretër vetëqeverisëse, nëse metëpajtohet
shurnics e punëtorëve, respektivisht e njerëzve punu
es tëorganizatës,respektivisht të bashkësisi

  

 

   

Neni134
Sindikata ka të dreitë të marrë inicativë dhe të

bëjë propozimepërlidhjen e marrëve:
risëse dhe mundtë fillojë procedurën që marrëve
ja e lidhur vetëqeverisëse të
konsideron se. me
Fisëso të punëtorëveddhemarrëdhëniet shoqëroreeko-

  

  
nertuke bëpërcaktuara me kushtetutë

Nëpi tn 6lidhjes së marrëveshjes vetëqe
verisëseme të cilën rregullohen marrëdhëniet reci-
proketë punotorëve nëpunë ose vërcaktohen bazat
dhekriteretpër ndarj dhe përndar-
jen € mjetevepër të ardhurat personale merr piesë
dhe marrëveshjen e reanizata sindikale
€ caktuar mestatutin e sindikatës.Nëqoftë se organi
zata sindikale nuk nënshkruan marrëveshjen vetëqe.
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yerisëse, organizata e Punës se bashkuar ka
drejti ajë marrëveshjen e këtille, kurse orga
mizata sindikale mund të fillojë konflikiin para gjy-
atës së punëssë basl

 

Neni135

Organizata e punës së bashkuardhe organizata
g bashkëme tjetër vetëqeverisëse, që konsideron '56

veshjen vetëqeverisëse të Organizatave të
tjera të punës së bashkuar dhetë orgalizatate e të
bashkësive të tjera vetëqeverisëse Jane cmuar të

t € Saj ose interesat e saj të bazuara në ligj,
mundtëfillojë procedurën perrishqyrtimin e marrë.
veshjes vetëqeverisëse.

Neni 136

Memarrëveshjen shoqërore organizatat e punës
së pashkuar, odat ekonomike dhe shoqatate tjera të

hme, bashkësitëvetëqeverisësetë interesit or-

oqërore-pol
organizatat e tjera, shoqërorepolitike e
shoqërore sigurojnë dhe harmonizojnë ven
ke ç të marrëdhënjevetëtjera meinterestë gjerëtë
përbashkët për pjesëmarresit e marrëveshjes ose me
interestë përgjithshem shoqëror.

rëveshjen shoqërore, nëemër të pjesemarres:
të marrëveshjte lidhun createp anlormiin të

  

Neni 187
Kuvendi 1 bashkësisë shoqërorepoltikenat lë

dhjen ëveshjeve vetëqeverisëse e të marrëvest-
jeve shoqëroredhe mund të përcaktojë se organiza.
fate bashkësitë e caktuara 'veteqevonistse Jëne të
Obliguara të zbatojnë procedurën bër marreveshjen
vetëqeverisëse, respektivisht marreveshjen shoqërore.

 

Neni 138
Marrëveshja. vetëqeverisëse,respektivishtmarrë

veshja shoqerore, obligonpjesëmarrësit që lidhin
ose aderojni

Neni 139
 marrëveshjen. vetëqeverisëse dhe marrëvesh-

jen shoqërore dhe mënyra e kushtet e ndryshmittë
tyre.

e Tharrëveshjenvetëqeverisëse dhe marrëvesh.
jen shoqërore mund tëparashihet arbitrazhi ose më-
hyra tjetër zgjidhjes SË konflikteve që ndin gjatë
zbatimit të marrëveshjes vetëqeverisëse, respektivisht
marrëveshjes shoqërore.

Neni 140

hjen e marrëveshjes vetëqeverisësedhe të
prë shoqërore pjesëmarrësit janë të bara-

ura e marrëveshjes vetëqeverisëse dhe e
manbëvestjes shoqërore është publ

 

6: Mbrojtja shoqërore e tëdrejtave vetëqeverisë-
ee pronës shoqërore

Neni141
Tëdrejtat vetëqeverisese të njerëzve punues dhe

pronashoqërore janë nën mbrojtjen e veçantë sho-
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Mbrojtjën shoqërore të të drejtave
SËse të njerëzve punues di
reahzojnë kuvendete bashkësive

'ganetqe përgjigjen para tyre, gjykatat,
sa Kushtetuese e Kosoves. prokrurori€ publik

la shoqeror 1 vetë jes.
mat dhe mënyra e reslzimit të mbrojtjes

shoqerore të të drejtave vetëqeverisëse të njerëzve
'unues dhe të pronës shoqërore përcaktohen

kushtetutë dhe melij

veteqeveri-

nj

 

Neni 142
Në qofte se në orgamzatën e punësse bashkuar

ose Në Organizatën, respektivisht bashkesinë tjetër
vetëqeverisëse çrregullohen Marrëdhë-
hjet vetëqeverisëse.ose dëmtohen rëndë “interesat
ho nzata respektivisht bashkë

e percaktuara me ligj, kuven-
QË Pastorihosërore:“poltike, nekushtet “dhe sipas
procedurës që jane ka
Grejtëtë Shpëriajë Këshillin €punëtorëte,respekti
vashtorganintjetër përkatës të qeverisjestë organi
zates se punes së bashkuardhe t'i shpalle zgjedhjet
Për anëtarë të kënj orgami,si qe organizatat

nëorganizatat e bashkësitë
t'i shpërn met ekzeku-

tive dhe t'i ndërroje ngadetyraorganet punedrejtuc-
së dhe punëtoret ne vendet udhëheqësetë punës,të
çrmërojëorganet e Përkohshmeme tëdrejta dhe de.
tyra të arë meliga, të kufizojë Përkohësisht

Un€ të drejtave të caktua
të njerëzve punuese të organeve tËqever
Ë mërvemasa të tjera të përcaktuara më lij

Kavëndi T bashkësisë shoqërorepoltike, në paj-
tima me ligin, mund të përallojë zbatimin € vendime
ye akteve dhe veprimevetë tjera me të cilat ceno-
hen te drejtnëvelkqeverisese të njerëzve punues dhe
prona shoqërore, Në qoltë se kuvendi perillon zbati

akteve oseveprimevete këtilla, ka për detyrë
Pafatojë procgdarëe para pavkates kompelente

   

   

 

  

 

 

 

Neni 143
Avokati shoqëror i vetqeverisjes, si Organ i pa-

varur 1 bashkësise shoqërore, ndërmerr masa
mietejuridike dheushtron të drejta edetyra tëtje-
re të përcaktuara me ligj përrealizimin e mbrojtjes
shoqërore të të drejtave vetëqeverisëse të njerëzve
punues dhete pronës shoqëror.

shoqeror ivetëqeverisjesfillon procedu-
vendit te bashkësisë shoqërorepolitike,

 

për ndroj
PË ijera metë cilatcënohen të drejtat vetëqeverisëse

bashkësivetëtjera vetëqeverisë
të organizatave të tjera hoqëroregolitike, tË orga
neve shteterore dhe teqytetarëve

Or dhe Organet e organizatave  e të bakhkësive vetëqeverisëse kanë
kerkesën e avokatit shoqeror me PoemaTË
Bobi shënime dhe informata më interes perr ushtrie

e funksionit të

 

istemi i kuvendit
Neni 144

Kuvendiështë organ i petëqeverisjes shoqërore
e organ mëi lartëi pushtetit në kuadër

drejtave dhe detyrave të bashkësisë OTOPolit
ke.
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Formimi,organizimi dhe kompetenca e kuvende.
re të bashkësive shoqërorerpolitike dhe e organeve
që para tyrerregullohen mekushtetutë,
mo Btatutin e komunës dhe me ligj,në bazë të pari”
meve uniketë sistemit të kuven

Neni 145

jerëzit punues në organizatat dhe bashkësitë
msëse dhe në0

 

cione
PER ROO etpërdrejtë tëtË drejtave, detyrave epër.
gjegjësive të veta dhe për pjesëmarrje të0

ushtrimin e funksioneve të kuvendeve tëbashkë.
sive shoqërorëplis,

anizatat dhe Kasikësë themelore vetëqe-
veritëse“ielegacione formojnë

1. njerëzit punues nëorganin “Ë Er pë

 

mi
në bashkësi dhe forma tëtjera Bashkimi të caktuara

3. njerëzit punues në bashkësitë punuese të or-
ganeve shtetërore,të organizatave shoqërorepolitike

    
rgarizatat e

'udentët dheimit st
marrin pjesë në Kushtetdho në. mënyrën që

janë. beret meligj
Del

 

respektivisht nëbashkësinë punuese menjë numër të
vogël njerëzish punues, te gjithë njerëzit punues
ushtrojnë funksionin e delegacioni

ë organizatat. shoqërorepolitike funksionin e
ioneve e ushtrojnë forumet ezgjedhura të
caktuara mestatutet, respekti

metetjera 18tyrë
Njerëzit punues të dy ose më shumë bashkësive

vunuese të organeve shtetërore, të organizotave sho-
gërorepolitike 6 tëShcaatave dhe SË beshkësitë e
tjerapunuese që nuk janë të orgnizuara si organ

së bashkuar, mundtë formojnë delega-
de të Përdashedë

dajë

   

Neni 146

së mandatit të kuvendit të

 

përcikëdhetrënje ruadrimit
i Tanuzioneve të kuvende18Dash

kësiveshoqërorepolitike.

Neni 147
zgjedhin njerëzit punu-
E themelore vetëdeveri

ashkësive,

e
es në01 bashi
sëse gë gjiri i këtyre organizatave dhe
në mënyrëtë drejtpërdrejtë dhe mevotim të fsi

 

” Organizatat themelore. vetëqeve-
risëse mestatutet e veta, nëpët me ligjin, për-
caktojnë numrin e anëtarëve dhe përbërjen edele-
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ënyrëne zgjedhjes e të revoki:

 

set yet dhe
mit të del egacioni

E elëgocionit duhet të sigurojë përfar
qësikrin e Punëtorëse të të gjitha pjesëve të procesit
së punës dhet'i përgjigjet përbërjes sociale të
mizatës, respektivisht të bashkësisë themelore vë
qeverisëse. pë i

Ani e delegacionit zgjedhen për katërvjet.
Ne dhereciorimte oreeniaiës së punës së bash:

zgjedhen njerëzit punues në ven
pun organizatë, të cilët,
muk mund jenë” anëtarë

ë punëtorëve, Fespektivisht të orgënit
oëpërkorëtëqeveri

mind të zgjedhet më shumëse dy
ereret anëtar i delegat organizatës, res
pëktimsht tëbashkësisë SË njëjtë vetëqeverisëse

Neni 148

 

   
  

 

Kandidatëtpëranëtarëtë delegacioneve të orga-
mizatave 6 të bëshkonve themelore vetëqeverisëse1
ROeeoië QET pënikojnë njerëzit punues të kë.

ive në Ladhj

 

tyre organizatave e basi en Socialiste
të HË organizatat e
saj, rëspektivisht në organizatat e sindikatave.

turën e e zbatojnë organizatat
e LidhjesSocialiste të Popullit Punues, respektivisht
orgamzatat e Sindikatave.

ç, drejte dhedetyrë e orgaruzatave të Lidh
opullit Punues e të sindikatave

 

Kr e vet gjatë propozi-
mitdhe përcaktimit te kandidatëve,

Neni 149
Puke u nisur DERinteresat dhe syrimet e Organi:

zatave e të bashkësive themelore vetëqeverisëse dhe
duke i përfiluar interesat e Organizatave e të bash:
Kësrvetëtje everisëse dhe interesat e nevojat
e përgjithshme Shoqërore,delegacioni përcaktonqën:
demet themelorepër punën 6. delegatëve
dhe përpjesëmarrjen e tyre në vendosje

$ funksionit të vet delegacionika
ra:

 

sidomoskëtotëarejta tyr
1. pavarësisht, 056 bashkë delegacionet e or-

ishkësive të tjera vetëqeverisëse, në
Eajn mo këtë” Kushtetutë, drlegon ses” “kandidon
nga gjiri i vet delegatët në kuvendet e bashkësive
shoqërorepolitike,

T pjesë me anëtëdelegatëve në punën dhe

  

vendosjene të
3. përcjell punën e Pendi,£ të, delegatëve në

kuvend dhe izatën,respektivisht Da-
  

gë
T
Ë ë

E
n
ë E 8 ë
R
R ha E E Pa

dha për iniciativat dhe propozimet t delegatëve
organizatave 6 të bashkësive të tjera vetëqeverisëse

n ra organizatës,respektivisht bashkë.
ë themelorë vetëqeverisëse, në pajtim me statutin

8saj, çështjet që janë m rganizatën,
Tespektivisht bashkësinë vetëqet dhe për ni je
rëzit punues në të para se të vendosët mbi kë
çështje në

5. meanë të Gerezatëve merrinisiativa për shqyr-
se dheparaqetE

      

ajtim këtë Kushtetutë,respel
'e realizon të drejta të bjera të përcal

rregulloren e punës të kuvendit:
Shqyrton me, delegin 5

'respektivis inëë Glat vendoset në kuvend, për të
end dhe përt'u marrë

 

me delegatët e tjerë:
të kryejë edhe punëtë tjera në marrë.

drënjet”e organizatat dhe bashkësitë e tjera vetë-
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geverisëse përtë cilat organizata, respektivisht bash
kësia themelore veteqeverisëse e autorizon me aki
e vet

Delegacionetkanëpër detyrë që për punene vet
dhe punën e delegateve në kuvend të informojnë or-
ganizatat, respektivisht bashkësitë themelore vetes
qeverisëse, dhe për Punën eVetpërgjigjen para kë
tyreorOrEDizAËRve, respektivisht bashkësi

Delegacio: ON. më delegacionet € or:
ganizatave e të beshkësve tË tjeravetëqeverisëse per

  

dhur she marrëveshje çështjet e tjera me intereszgjitëpërbashkët.

Neni 150

 

Një osedisa delegacione të orgamzatave e te
Pashkësivethemelore, vetëqeverisese, të lidhura me
punë interesa te tjera tëpërbashkëta, ose
“hë interesanëbashkësinë shoqërorepolitike, zëspole
tivisht delegatët e këtyre organizatave të bashkësi
ve € komunës. delegojnëngo sin 1 
dëhegacionevedelegatët në dhomën përkatëse të Ku
vendit të bashkësisë shoqërorepolitike, në mënyrën €
përcaktuar me këtëKushtetutë, respektivisht me sta-
tut dhe

i delegatëvetë organizatave, respektivisht
sive themelorevetëqeverisëse përcaktohetnë

përpjestim me num njerezve punu.
Eanuzata, Tespektivisht bashkësi, Nga ky

mindtëbëhet për e të aplikohen edhe kri
tere të tjera përtësiguruar përfaqësimin përkatës
të njerëzve punues te lëmëvetë caktuara të punës
shoqërore, pëspëkivisht të rajoneve terntor:ale

egatëve ngaradha e

   

në pr
8 Shoqërorepolitike

visht më statutin
Nen151

Kuvendet e bashkësive shoqërorepolitike 1

maragveshhelistën e kandidatëve Bërdelegate në
Kuvendet Vë bashkësive shoqërorepohilike nën Tadha
e delegacioneve të veta.

ç Këtyre delegatëve ne kuvendin
ë hstes së kandidi

tëve, njerëzit, PA dhe “dstetarët ne mënyrë të
rejtpërdrejtë, me votim të përgjithshem dhe te

tehtë.

  

ses
jedhjen e këtyre delegatëve ne kuvendee paketë Peta Sndërorepolitike deklarohen,në stës Të kandidatëve, dhomat shoqërorepolitike në kuvendet e komunave,me votim të fsheh

Neni152

e SymI
qeverisëse të tyre dhe me qëndi
lelegacioneve, respektivisht të organizatave shoqëro-
repolitike që j kanë deleguar, si dhe në pajtim me
interesat dhe nevojat epërbastikëtn e to, përgjithsh
me shoqërore, e janë të pavarur në deklarim dhe
votim.

GazetaZyrtare e KSAK
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Delegati ka për detyrëqëpër punën e kuvendit
dhepër punen vettë informoje delegacionetdhe
Organizatat e bashkësitë themelore vetëqeverisëse,
respëkhvisht organizatat shoqërorepolitike,qe e ka-

eleguar, dhepërgjigjet para tyre për punën e

Neni153
Delegatet e kuvendevetë, bashkësive shoqërore

politikezrjedhen për katër vi
gë është zgjedhur “delegat për katër vjet

et më shumë së dy Herë rresht dale

 

Është 1 papajtueshëm funksioni delegatit në
kuvend dhe 1 funksioneve të tjera të caktuara me
lgj në organet e së njëjtes bashkësi shoqërore poli:
tike

Neni 154
Delegacioni dhe çdo anëtari tij, st dhe delegati

në kuvend, mund të revokohen
imii anëtarëve të delegacionit dhe 3 dele-

gatëve në kuvend bëhet, parimisht, në mënvrën dhe
Sipas procedurës për zgjedhjen e delegacioneve të
delegati

Delegacioni dhe çdo anëtar tij, st dhe delegati
në kuvend, kanëte drejte të japin doreheqje

Nen

 

Organizatat dhe bashkësite. veteqeverisëse
statutët dhe marreveshjet vetëqeverisëse tëtyre, në
pajtimme kushtetutën e ligjin dhe me statutin, për-
caktojnë me hollësishttëdrejtat, detyrat dhepërgj
glentë e delegacionit etë delegatëve dhe sigurojnë
Kushtet për punën c

 

 

Nemi 156.
Delegati në kuvend gëzon imunitet
Delegati nuk mund të merret nepërgjegjësi per

nale, lë vihet në paraburgim ose të dënohet për men
dimin e shfaqurose për voten e dhënë nd dhome,
anetarëi sëcilës është, dhe ne kuven.

Delegati nuk mundtë vihet në paraburgim pa 1e-
's anëtarë1 sëcilës është, as qe kundër

tij, nësë mbështetet ne mmunitetzunë të fillojë pro-
çedura penale pa lejen e dhom

Delëgati mund të vihet në paraburgim pa lej
Vetëm nëse ështëzënë duke kryerveprën

penale për të cilen është përcaktuar dënimi mebur.

  

gjtë rëndëmb pesë vjet Në rast të këtillë organi
Shtetëror që vequr lirinëdelegatit, ka për detyrë
Lë Poktojë përnë kryetarin e , i cil këte

mëpirast e paraqet ni
vazhdojë procedura,respektivisht a do të mbetet në
fuqivendimi mbi risë

'homa mund vendosë që të aplikohet imuni-
teta ndaj delegatit që nuk eshtë mbështetur në imu-
met, poqë së kjo pevoptet per ushtrimin e funksi-
ent t

Neni157
uvendi, në kuadër tëtë drejtave dhe detyrave

të vashkësisë shoqërorepolitike përcakton. politikën
mbi Çështjet themelore rëndësi për

Selën Polike, ekonomike, sociale 6kulturale dhe për
plamn shoqëror. buxhe:
tjera të  përgjithshmes

këste etjera veteqeverisëse dhe
dhënjet einteresat e tyre: merr iniciativë përlidhjen
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e marrëveshjeve shoqërore dhe merr pjesë në lidh-
jen e tyre: shqyrton çështjet nga lëma e mbrojtjes

dhe shoqërore:

ushtron mbikëqyrjen shoqërore:
përcaklën bazat € organizimit ipetencën e
dryenevetë bashkësive “shoqërorepolitike: themelon
organet zgjedh, cinëron dhe Shkar.
kon Funksionarët €eEaklon. Të këta Bërbnëve dhë

 

organevee të org: imin e ki
tyre dispozitave dhe akteve të përgjithshme, ush-
Kor kontrollin politik të punës së këshili tëve ci

iv, respektivisht të organittjetër përkatës kole-
ëhal ekzekutiv, të organevete administratës dhe të
bartësve të funksioneve vetëqeverisëse, publike e te
funksioneve të tjera shoqërore, që përgjigjen para
kuvendit synimet e veta orienton punën e
këtyro organeve.

Neni 158

Në kuvend formohen Dhoma e punëssë bashku-

kësive lokale, si dhomë delegatëve tënjerëzve pu
nuesdhe tëqytetarevenë bashkesi , rëspel
visht dhoma e komunave, si dhomëe delegatëvetë
njerëzve dhe të dytetarëvenë komunë,
dhoma shoqërorepolitike, st dhomë e delegatëve të
njerëzve punues tarëve të orgamizuar në OF
ganizata Shoqërorepolitike.

Neni 159

rimi dhe mënyra e vendosjes së dhoma-
ve tëkuvendevetë bashkësive shoqërorepolitike për-
caktohen mekushtetutë, respektivisht mesi
ser dhon rregullohet në mënyrën

mëtë cilën sigurohetqë dhoma e punës së ar
tëmarr pjesënë vendosjen mbi çështjet me interes
për punëtorët dhe njerëzit e tjerë punues ne punën
shoqërore, që dhoma e

dhoma e komunave të marrë
jen mbi çeshtjet me interes të:
dyteiarët në bashkësitë lokale,respektinë i

ive lokale,respekti-
'ë vendos-

 

 

 

 
jë dhoma

pjesënnë çrendosjen mbiçështjet rea
mbrojtjes sistemit socialist vetëqeveri

ës tëetme kushtetutë:
Dhomat e kuvendit vendosin mbiçeshtjet nga

kompetenca e kuvendit në mënyrëtë pavarur,të Da-
rabartë ose në mbledhjen e përbashkët të të gjitha

mave.
Kuvendet e bashkësivevetëqeverisëse të intere-

 

jë janë në
ërkatëse shoqërorepolitike.

tjera të caktuara vendosjes në kuvendin e bash-
kësisë shoqërorepolitike mund të përcaktohen me
statutin e komuni vendet e bashkësive të
tjera,vetëqeverisëse tëinteresit

arjen e pjeses sëtë ardhurave
për nevojëtëpërbashkëta e të përgjithshme shoqë.
rore des vëllimin e mjeteve për
këto nevojanuk mund tëmerret pOqë së nuk € aj
rovon dhoma e punës së bashkua

 

Neni160
vendi i bashkësisë shoqërorepolitike mund të

shpallë “Toterendune për deklerimir peroprak” të
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njerëzve punues mbidisaçështje nga kompetenca e
tij, ose Nigjeve, dispozitave dhe a
teve tëtjera te pi

vendimi që niorrstnë referendum është 1 obligu

 

eshëm.
Mbirefrendumin marret ligji.

Neni 161
Kuvendi, në kuadertë tëdrejtave dhe detyrave

të bashkësisë shoqërorepolitike,në ushtrimin ë mbr
kqyrjes shoqërore, shqyrton çështjet e pergjithshme
lidhur me realizimin politikës dhe zbatimin € ligjeve
e të diepontave dheakteve te tjera, disponimin €

eve shoqërore dhe për ndarjen € të ardhurave, sn
mënyrën reslizimittë të drejtave dhe detyrave

tëorganeveshteterore,te organizatave të punës se
bashkuardhetë organizatave e të bashkësivetë tjera
vetëqeverisëse

pËsivenii Ushtron, mbikqyrjen Shoqërore në bash
€ qeverisjes dhe me organet e

Kontrollit vetëqeverisës të punëtorëvenë orgamzatat
dhe në orgarizatat e, bëshkesite

€ tjera vetëqeverisëse dhe ndikon në
Bergjegjësisë € të normavesocialistenë vetëqeveris.
je, Veprimtari dhe në disponi

 

  

min € mjeteve shoqë-

Mbikqyrjen shbterore dul funt të raeeren

e nadhe mb statut, në të cënohen Të drejtat dhë
interesat c tyretë bazuara në ligj

Neni 162

bashkesinë shoqërorepoltike formohet si
organ ekzekutiv 1 kuvendit, ekzekutiv, rës
pektiyisht organi etërpërkates koli ekzekutiv.

Këshilli ekzekutiv,respekti am tjetër ko-
legyal ekzekutiv përgjigjet para vitpËr zenë.
jen në bashkësinë shoqërorepolitike,per reahzimin e
politikës dhezbatimin e dis
ra te përgjithshme bë kuvendit, si dhepër orentimin
dhe harmonizimine punes së organevetë administra

Neni 163

tt € administratës, në kuadërtë të drejtave
dhe
çanëorëknet e administratës dhe organizatat dë kry
jhepunët meinteres për bashkesine shoqërore)“poli

ç adrmmistratës realizojnë politikën e për.
anetëndhë zociojnë Tejet, depozitat E aktet 9 të
re tëpërgjithshmete kuvendit dhe të pëebee

respektivisht të organit tjeter përkates
Kolegjial ekzekutiv, zbatojnë synimet e kuvendit,
përgjigjen për gjendjen ne lëmëtpertë cilat janë
formuar,përcjellin gjendjennë lemët e caktuara dhe
marnn inisishvëpërzgjidhjen e çështjeve në këto
lëmë, vendosin në“hzntjet administrative,ushtrojnë

rative dhekryejnë punëtë tjera

 

tiv,
tës kolegjial ekzë

Organet 6 administratës me punën e vet s'
rojnërealizimin efikas të të drejtave dhe nmieresave
Të njesivepunues dhe të qyiciprëvë, të organizatave
të punës së bashkuar rganizatave etë bi
këdive to tjera vetëqeverisëse”

Neni164
dhe me vendim të kuvendit të komunësMe ligjtë bazuar nëligj mundt'u besohet orgamzatave të

punës së bashkuar dhe organizatave e bashkësive të
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tjera. vetëqeverisëse,organizatave shoqërore, shoqe:
tave te ve dhe Organizatavetë tjera që, në
lëmën e veprimtarisë Sëtyre, me akte te vela E rre
gullojnemërrëdhënje të caktuara me interes to gje

pë sëshge 1ndrriduale të endozin xhi të drej
tat ç obligimet e caktuara dhe tëushtrojne autorizi
metëtjera publike.

a he mevendi

të përcaktohen t

mbikqyrjes në lidhje me ushtrimin e autorizimeve
publike.

Neni165

 

Organet c administrates janë të pavarura në ku-
gar të Aulorizrueve te vela dhe për PUQËR 0 vet

a kuvendit dhekëshillit ekzekutiv, res-
perdetorganit fyoier përkates kolcgnal ekzekutiv

e administrates kryejnë pune
Kompetencae vet në bazë dhe në kuadër të kushtetu
tës të ligjeve

Mënyra realizimit të pergjegjesisë së orgëneve
de)

  

të administratës rregullohet m

Nem 166
Kuvendi i bashkësisë shoqërore-politike ushtron

kontrollin: dhe mbikqyrjen politike mbi punën € or

 

pe ë perdetyre që t'i
çërgoëkvendit të bashkësie re-politike dhe
Këshillit ekzekutiv, respektivisht organittjetërpiera:

  Mo e Sqarime mbi çështjet ngafushëveprimi1 Verre,
të dhëna, shkresa e dokumentetë tjera të nevojsi

për punën ekuvendit 6 të këshillit ekzekutiv,

në lëmën
ose brendaPat t

ëveprimi tyre dhe t'u paraqesin raport për kete.

 

Neni 167

Funksionarët,që udhëheqin organet e ndministra:
i emrondhei shkarkon kuvendi1 bashkësisë sho-

qërorepolitike.
ari që udhëheq organin c admimstrates

përgjigjetpara Kuvendit të bashkësisë shoqërorepo.
litake për punën vet dhe përkryerjen e detyrave e

  

të kompetencës sëperë
“Funksionari përgjigjet edhe para këshilit ckze-

Kutiv, respektivisht orgamt tjetër përkatëskolegji:
ekzekutiv

  

për
funksionarëve

mit dheshkarkimittë tys
Dhomat mund tëfillojnë proceduren për shkar-

kimin e funksionaritqë udhëheq organin £ admivs:
tratës edhe parase të kalojë kohapërtë cilën eshtë

rates
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gurojë zbatimin aktit të caktuar të kuvendit ose
Politikës që e ka përcaktuar kuvendi, si dhe për
shkaqetëtjera

Neni 158
rrëdhënjet reciproke të organeve të adminisMa

tratës në Krahine bazohen në të drejtat dhe detyrat
Kushtetute, me ligj dhe

 

g përcaktuara me kë
e këtë Kushtetutë dhe me ligj përcaktohen të

iganeve krahinore të administra
nje të zbatimit teligjeve £ tëdisponta

roll
he akteve tetjera

të përgjithshme Si dhe te drejtat detyrat e tyre
ndaj Organeve komunale të adrunistratës në zvati

ç këtyredispozitave dhe aktevete përgjithshme
istratës bashkëpunojnë mi

e DËnëpereinn në organete tj Ta
Organizatat dhe bashkësite themelore, vetëgeverisës

zatat, shoqerorepolitike mbi ëshët

     

  

  

st

  
tyredhesigurojne iniormiminreciproknë pune

Neni 169

Funksionarët
anen,
vjetësi

Kryetarëte këshillit ekzekuti sht
etaret të “tjera kolegjiale ckz

e zgjedhur dhe të emëruar zgje
respektivisht emërohen per kohën prej katër

 
      
  

  

onarët ratës, si dhe
unksionarëtdhe bartësit £ fjerë t funksioneve vetë-

qeverisëse, publike dhe funksi e tjera sho-
dërore por tëenet Y kushtetutaosë
ligji, respek — zgjedhen, rës
pektivisht të e përjashti

ht, sipa përcaktuar me

 

KE) “respekimisht më statut edhe per një periodëtë
mandatit

Kreu I

MRLITE,TË DREJTAT DHE DETYRAT E NJERIUT
E QYTETARIT
Nem170

dhete drejtat enjeriut e të qytetarit, të
percaktuara me kushtetute, pëson në oëarte
tin rec.proktë njerëzve dhe m jen e de-
rave € Dërgjegjesivetë secilit“ndaj të gjithëve dhe
të të gjithëvendaj st

Liritë dhe Ent ea qytetarit ja-
në të kufizuaravetëm meliritë dhe të drejtat e ba-
rabarta të të tjerëve dhe me NËntoresat € bashkësisë
socialiste të përcaktuara me kushtetute

cili ka për detyre të respektojë linte dhe të
drejtate te tjerëve dhe ështe përgjegjës për këte

 

  

Neni 171

Qytetarët janë të barabartene të drejtatdhede
sek:  

shoqeroi
Ë gjithë Janë $ë barebartë para dejit

Neni172
shtë e pacenueshme dhe e patjetërsueshme e

drejta e “njeriut punues dhe e qyletarit për veteqe.
verisje, metë cilëni sigurohetsecilit qëtë vendosë
mbi interesat 6veta personale e të përbashketa në
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organizatat e punës së bashkuar, bashkësitë lokale,
Vashkësitë vetëqeverisëse të interësit dhe nëorgane
zatat e
shoqërore politike,si
Ta të ba.shiit vëtëqeverisës dhetë ndërlidhjes reci-
prokete t i

Secili ështëpërgjegjës për marrjen e vendimeve
në bazatë vetëqeverisjes dhe për zbatimin e vendi-
meve.

 

Neni 173
Qytetari që mbushur moshën tetëmbëdhjetë

vjeç ka të Fardjtëtë zgjedhë dhe tezgjedhet anëtar i
dhlecionit në organizatën dhe bashkësinë themco-
së vëtëqevensese dhe delegat në Kuvendin bashkë.
sisë shoqërorepolitike

ëtori nëorganizatën e punes së bashkuar,si
nëtë gjitha format e bashkimit

e tëinteresave, pa dallim mo-
ejtë të sgjedhë dhe të zgjedhet në dele.

kësive Shoqërorepoliti:
delegatët per kuvendet e

  

cionin për kuvet
Ëedhe tëzgjedhë
bashkësive.

ëtori në organizatën e punës së bashkuar,si
dhenjeriu punuesnë tëgjitha formate bashkimit të
punës, të ë im. moshe,

'drejtë të zgjedh dhetë zgjedhetanëtar respek.
fisht delegat në organin e qeverisjes të organizatës,

 

Neni 174

'etari ka te drejte t'u paraqesë parashtresa
die PEPKTeve e RTENHEVEtë “Hushkësire

shoqërorepolitike dhe organeve €. orgenizmiave të
tjera kompetente,të marrëpërgjegje përto, si
të marre inisativa politike dhe iisiatva të tjera më
interes të pergjithshëm.

Nen 175

Secili ka për detyrë të ushtroje me ndërgjegje
dhe në interestë shoqërisë socialiste, vetëqeverisëse
funksionin vetëqeverisës, publik dhe funksionin tje-
tër shoqëror qëi është besuar.

Neni176

Garantohet e drejta për pune.
ë drejtate fituara në bazë të punës jane të

patjetërsueshme.
TTëgjithë ata që drejtojnëosedisponojnëmjetet

shoqërore dhe bashkësitë 'shoq
,të krijojnë kushte £

lizimin e së
Bashkësia shoqërore Kon Dua r aftësi

min e qytetarëve qënul Jonë Blotësiint tË aftë per
punë, Si dhe kushte për inkuadrimin përkatës të

unë.
ANËkushte të caktuara me Hgj garantohet e drej:
ç Sigurimit material gjatë kohës së papunësisë së

Përkohshme
Punëtorit mund t'i pushojë puna kundër vullne-

Gitë tij vetës në kushtet dhe në menyrën që janë
caktuar me
“Kush nuk dor të punojë,e është 1aftë për punë,

më san,tëdtejtst dhe, mbrortjen që 1 fakojtë, nd
azë të

  

 

gjithnjë hëtë vonë
  

Neni177
Garantohetliria e puni
Secizgjedh lirisht brofesionin dhe punën e vet.

0 qytetar, nëkushte të barabarta, është ak-
sesibiço” venë Bimëdhe unison në shoqëri

Ndalohet puna me dhunë.

Neni 178
Njeriu punues katë drejtë për kushte të punës

që gigurojnë integritetin dhe sigurinë fizike e morale
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Neni 179

Punëtori ka të drejtë për kohë të kufizuar të
punës.

ha € Punës së punëtorit, nuk mund, të jete më e gjatësë 4201 javë. Në veprimtaritë e cak-
në rastë të caktuara me disimund të për-

caktohet qe1koha E punës, për një Beriode të kufi
Zuar, të mund tëjetë mëe e 42 orë në javë,
poqëse këte e kërkon netyrë rë punës osërrethanat
e jashtëzakonshme

Me ligj madtë caktohen kushtet për shkurti:
min kohës së punës.

Kori Ka NËdreatë për pushim të ditës e të
javës, si dhe për pushim të përvrishëm të paguar
Prej$epaku tetembedhjetë

ori katë drejtë për mbrojtjen shëndetëso-
Kapubzojtjes tjetër dhe përsigurinë personale në

 

punë rinjte, grate dhepersonat invalidë gëzojnë
vibro)ijë TËVeqëntë në pi

Neni 180

ta e punëtorit për sugurimin socinë siguro.

ndelesore dhetëdrejtat e tjere nërast tësëmundjes,
arejtat në humbjes

së aflësisë per punë, papunësisë c, pleqërisë dhe të
ejtat për formatë tjera të sigurimitsocial, kurse

për andiarët c familjes së vetë — të drejtën për
mbrojtjen shëndetësore, të drejten për pensionin
familjar,sidhe tëdrejtate tjera në bazë të sigurë
mitsocial

Të drejtat nga sigurimi social për njerëzit pu-
nues dhe qytetarët që nuk janë përfshireme si
gurmin e obligueshem social rregullohen, në pajtim
meligjin, sipas parimeve të reciprocitetit e të Boll

 

Nem 181

Qytetarit 1 garantohet qe për banesen në pro:
nësinë shoqërore tëfitojë të drejtën e banimit mn
të cilën sigurohet që, nëkushte caktuara me ligj,

ëijë Përherë ponosën, më prOHËSAS Ehodë.
ftesuar nevojat personale dhe famil

 

shfrytezimin e baneses
mbitëcilën ekziston e dia s pronësisë rregaliohet

 

Neni182
i obligueshëm shkollimi fillor që zgjatë

së paketë vjet.
tet materiale rdhekushtete tjera për hapjen

dhe punen e shkollave 6 të institucioneve të Gjera të
grësimit të qytetarëvedhe Fm
tarisësë tyre sigurojnë, sipas Parimeve të recipro-
citetit e të solidaritetit, njerë organizatat

junëssë bashkuar, Oreaniatat € bashkesite tjera
vetëqeverisëse dhe
bashkësitë vetëqeverisëse të interesit, në pajtim me
bgjin

Qytetarët kanë të drejtë që, në kushte të bara-
bartatë përcaktuara meligj, të fitojnëdije dhe pre-

profesionale nëtë gjitha shkallët e arësimit,
ë gjitha nlojet e shkollave dhe nëinstitucionet €

tjera të arësimi

  

Neni 183
Garantohetliria e mendimitdhee vetëvendosjes
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Neni 184

Garantohetliria e shtypit dhe e formave të tjera
të informimite të të shprehurit publik, na e ba-
shkimit,liria e fjalës dhe e paragitjesPublike, Liria
e mbledhjes dho tubimit tjeter

Qytdarë kanë be drejtë QË theanëtë mjeteve
t të shprehin e te publikojne mendimet

“dytetarët, orgamatat dhe shoqatat e qytetarëve,
në Kushtete caktuara meligj, mundtë botojnëshi
pin dhe të përhapinanformita me anë te mjeteve

tjera të informi

 

Neni185
Garaniohet e drejtae artelarit qëtë informohet

përngjarjet në venc inte
për çështjet me  botë,

res për jetën e punone“ej, si dhe
intepes për Di

Ypi, radioja €televizionidhe mjetete tjeraSht
të informimit e publik kanë për
detyrë të informojnë Pdhe objektivisht
opinionin si dhe të publikojne mendimee informata

organevete organizatavee të qytetarëve që janë
ran.

 

jta korigjimitte informatës së
publikuar metë cilën cenohentë drejtat ose interesat
e njeriut,të organizatës ose tëorganit.

Neni186
Krijimi shkencordhe artistik është i hrë.
Krijuesit veprave shkencore e

tëzbulimeve shkencore e të shpikjeve teknike, ka-
nëtë drejta morale e materiale mbiveprat € veta

drejtat krijuesit mbi veprat e veta nuk m
të përdoren në kundërshtim meinteresat e Sho:

ërrimet e reja shkencore dhe shpik-
aplikohen,

  

e që
jet teknike të

s si
nëtë cilat janë krjuar këto vepra su rezultat i ba-
shkimittë punës e të mjeteve,caktohen me gj.

Neni187
Qytetarit 1 garantohetliria e shprehjes së për-

kotësiKanë respektivisht kombësisë, 2
shprehjes në Kulbarës kombëtare, dhe an
rizos të gjuhës së vetdhe të

 ia e
përdo:

shkrimit Je
Qytetër E detyruar të dekibronet socisë Kombirespektiisht lën kombesi E iavon. së

të përcaktohet që t'i takojë mi nga kombet, Tes-

tavisht njërës nga
Poga 1 garantohet Lina “e shprehjes së për-
katësisë sëgrupitetnik,liria e zhvillimit të kulturës
së vet dhee përdorimittë gjuhës së vet dhe shkrimit
të saj.

kundërkushtetuejes dhe dënohet çdo prona

htë nt sharansëkombëtarë,si dhe çdo
mbjellje e “urojë je e intolerancës kombëtare,

racialeose fetare.

  

 

  

Neni188.
ya evendit ështëe drejtëE pacenueshme

qo

E

ssame dhe detyrë e nder mëi lartë
1 çdo qytetari.

Neni 189
edrejtë dhe detyree qytetarit që të marre

8 vetëmbrojtjen shoqerore
Neni 190

Besimi fetar është ilirë dhe është çështjeprivate
e njeriut,

 

ts
pjesë
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Bashkësitë fetare jane të ndara nga shteti dhe
janë të lira në kryerjen e punëve fetaree të ceremo-
pave fetare

Bashkësite fetare mundtë hapin vetëm shkolla
fetare për pregatitjen e

Ese Kundërkushtetues“keqpërdorimi 1 fesë dhe
rimtarisë fetare për qellime politke

Bashkesia shoqërore mund t'i ndihmojë materia
lisht bashki tare,

Bashkësitë fetare, brenda kufive të caktuar me
lgj, mund te kenetë drejtë pronësie mbi pasurinë
paluejtshme

  

 

   

 

mi 191

 

Jeta e njeriut, ështëë pacenueshme
Denimi mevdekje mund të përcaktohet e të je

pet përjështimisht vetëmpër fermat më të renda
tëveprave të rënda penalë

Nemi192

Garantohet paprekshmëria e anteg

 

Ndalohetdhe dënohetçdo nxjerrje meshtrëngim
pohimeve dhe e deklaratave

Neni193
Lina e mjerrut është e pacenueshme

ëqët liria, perveç në rastet
më jan pënvetitnë yj

Heqja € lirise mund. të zgjase për derisa
të ekzistojnë kushtetligjore për ki

  

Heqja e ehdtë dënohet
Neni 194

Persomi për të cihn ekziston dyshimi 1 bazuar
se kakryer vepër penale mund te vihet në parabur-
gim dhe të mbahët ne paraburgim vetëm kur Kjo.
Bënte e domosdoshmeper zbatimin e procedurës per

ose per sigurinë € njerëzve Paraburgimi cakto-
me vendim të gjykatës,e vetem nëraste të ja-

shtëzakonshme, në kushtët e caktuara me Nigj, me
të organit tjetër te autorizuar meligj

mësë shumti gjer në
ersomit, që ështe vënenë paraburgim duhetti

dorëzohet vendimi
menën e paraburgimit ose mi

  

 

tit prej 24 orëshpas vënjes në paraburgim Kundës
ketij vendimi ky person ka të drejtë ankese mbi të
çilëngjykata vendos dreenda afatit prej 48 01

e paraburgimit duhettë Peeiohet 8
racën,më të Vazët të domosdosi

Paraburgimi sipas vendimit TËPjykatës së shka-
llës se parë mund të zgjasë më së shumbitre muaj
nga dita e vënjes ne paraburgim. Ky al
tëGjykates supreme mund të zgjatet edhetre muaj

oftë segjer në kalimine këtyreafatevenuk ngri
tet padia, i pandehuri lirohet.

Neni 195
arantohet respektimii personalitetit te njerit

dhei dinjitetit njerëzor në proceduren penale dhe
në çdo procedurë tjetër, nërast beqjeje vëzpektvisht
kufizmni tëlirisë, sidhe gjatë ekzekutimtë dënimit

Neni 196
sli ka të drejtë për mbrojtjen e barabartë të

to dhgjtavetë veta në procedurën para gjykatës, ores
neveshteterore dhe organevee organizatavetë
që vendosin mbite drejtat, obhgimet dhe interesat

Secili i garantohet e drejta e ankesës,
mjetit Gjetët jandike kunder vendimeve të gjykatave,
të organeve shteterore dhe të organeve e organiza-
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tave tëtjera, metë cilat. pe mbitëdrejtën ose
e anë të avokatisë

shërbimi pavarur shoqëror dheme anë të formi
ve Të jera të ndihmës Juridike.

Nem 197

Askush nuk mundtë dënohetpër veprën cila,
para setë kryhej, nuk ka qenëe parashikuar me gj
ose me dispozitë të bazuarneligj si vepër e denue
glimedhe për të cilën nuk ka qenë. parëshikuar

“Veprat penale plSeksi, përalë, muna të
caktohen vetëm me Ji

Sanksionet penalë1 jep gjykata kompetente në
rcaktuar me li

sh nuk mund të konsiderohet fajtor për
veprën penale përderisa kjo të mos vërtetohet me
aktejykim gjyqësor, të formës së prerë.

Personi që është dënuar pa arësye për veprën
penale ose të cilit pa bazë 1 eshtë hequr lina, Katë
drejtë për rënabiitim dhe për shpërblimin
ga shjblët shoqërore,sl dha të drolta të tjera tëpër.

  

Neni 198

Garantohet e drejta për mbrojtje,
Askush që mundtishtrohet gjykatës ose orga-

pipasligjit apo nëse Buk i është dhënë mundesia qe
të

Andehuri ka të drejtëtë merrë mbrojtësin
të cisë” pë Pajtim meligjin,i bëhet e
rojtja sigurimi i
pardenurit” Me ligj caktohet so më cfarë rastesh 1
pandehuri duhettë ketë mbrojtesin.

 

Neni199

Qytetarëveu garantohet liria e qerkullimit dhe e
banimi

lizimi. i Hirisë së qarkullimit dhe të banimit
mranë, të parasimbet meLgjvetem meqellim që të
sigurohet zbatimi i procedurës penale, të pengohet
ërhapja e sëmun. ibrohet

fendi publik, ose kur këtë e kërkojnë interesat e
mbrojtjes sevendit.

Neni200

Banesa ështëe paprekshme.
të ngjit

 

ruaja, as bëjë
në bajë të tyre.

Me rastin e përkuizimit ka të drejte të asistojë
personi banesa ose lokali i të cilt përkuizohet, ose
gnëtari 1 familjes së tij, respektivisht përfaqësuesi
tij,

Përkuizimi mundtëbëhetvetëm nëpraninëe dy
dëshmitarëve.

kushtet e parashikuara meligjpersoni zyrtar
muntë nyjë në banesë ose në lokale të hunja pa ve:
ndim të organit kompetentdhe të bëjë përkuizimin
pa praninë e dëshmitarëve po qe se ioFështë€ do.
fhosdoshme për të kapur Grejtpërci jesin

rës penale ose përtë siguruar njerëzit dhe pasu-
rinë, ose kur është e qartë se ndryshe nuk mundtë

 

Neni201

Fshehtësia e letrave dhe e mjeteve të tjera të
komunikimitështë e pacënueshme.
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tëm meligj mundtë përcaktohet që që baze
të vendimit tëciuanit kompetent të mund të bëhet
përjashtim nga parimi i pacenueshrmerisë sëfshehtë.

ë se letrat te mjeteve të tjera të komuni
mit, po qe $e kjo ështëe domosdoshme përzbatimin
e procedures penale ose për sigurinë e vendit

Neni 202

Secili ka të drejtë për mbrojtjen e shëndetit
Meligj përcaktohetse në çfarë rastesh qytetarët

je nuk ane tësiguruarkanëtë drejte per mbrojtjen
€ shëndetit nga mjetet shoqërore.

Neni 203

 

e, invalidëve ushtarakë, lidëve civile  
e
oheëaftësim për

punë, të drejtat e invalidëve dhe formate tjera. të
mbrojtjes

Neni204
Nënadhe fëmija gëzojnë mbrojtje të veçantë

shoqeri
rojtjen eveçantë shoqërore jenë te mi

turitperët Duk kujdesen prindërit, si, dhe
onat c tjerë që nuk janë në

përvetvetedhe për mbrojtjen e të drejtave € imtë.
ave

Neni 205

Qytziarëtelanë të paattë për punë e nuk kianë
mjeteti shme për ekzistencë, kane te drejtë
përndihmënebashkësise shoqerore.

 

Nen 208
arrija gëzonmbrojtjen shoqërore. Martesa dhe

marrëdhenjetJ në martesë e nëfamilje tre
gullohen

Martesa lidhet në menyrë të. plotfuqishme me
hurin personave të seksit të kundërt që lidhin m:
tesë para organit ke

 

desen për rritjen dhe edukimin € fëmjëve tyre.
Fëmijëtkanëpër detyrë të kujdesen për prinderit e
vet që kanë nevojë për ndihmë.
het e Nnduë edhë martesëskane të drejta

dhedetyra te njejta sikurse fëmijët e lindur në
ma

Neni 207

është e drejtë e njeriut që të vendos linsht mbi
lindjen efëmuji

Kjo e drejtëmundtëkufizohetvetëm për mbroj-
tjen 0 shëndeti

Neni208

Njeriu katë drejtë për ambienttë shëndoshe të
Bashkësia shoqërore siguron kushtet për reali

zimine kësajte drejte.

Neni 209
Secili që shfrytëzon tokën, ujin ose të mirat

tjeratë natyrës ka përdetyrëta bëjë këtë në më.
nyrën me të cilën sigurohen kushtet € punës € të
jetës së njeriut në ambientin e shëndosi

becili ka për detyrë të ruajë natyrën dhe të
mirate saj, kuriozitetet e gjërat e oralla të natyrës
dhe përmendoret e kulturës.
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Neni 210
Garantohete drejta e frashopmit

t që ka gezuar
in tjetër të bashkësisë

Shoqërore mund të kufizohet më ti
Neni 211

Secili ka përdetyrë qe, nëkushte të barabarta
dhe në përpjëshm me mundësitë e veta materie,
tëkontribuoje perplotesimin nevojavete përgjith
shmeshoqërorë.

Neni212
shtëdetyrëe secilit që t'i japë ndibimë tjetrit

kur kyështë në rrezik dhe që menyrë solidare
metjetrin të marrë pjesë në menjani kut
të përgithshëm

 

 

Nen213

Secih ka për detyrë t'i permbahet kushtetutës
dheligjit.

6 hg caktohen kushtet në te cilat dënohet
moskryerjee detyravetë përcaktuara mekushtetute.

Neni 214

është kunderkushtetues dhe dënohet çdo arbit
raritet me cenohet osë kufizohet e drejta
Sherh no parasysh se kush e bën

kush nuk mund të përdorë dhunenas t'i ku
fizojë të drejtat e tjetrit, përveç ne rastet dhe në
procedurën që janë përcaktuar me lgj

Nem215

Secili ka të drejtë per shpërblimin e demitti
cilin, në dhje me ushtrimin shërbimit ose tëvepri

etër të organit shteteror, respektivisht të
Genolars që Krpie, MË Dukë publik, 1a

me punën e vet të paligjshme ose të pa
drejtë personi ose organi që ushtron ketë shërbim
ose veprimtari

pa për detyrë ta sShperolejë, bashkesia
shoërorepolelie” reeparëee
lën ushtrohet, ve ose shërbimi T demtuari ka
të drejtë qe,në pajtim meligjin,të kërkojë shpër-
blimin e dëmitedhedrejtpërdrejt nga persom qëka
shkaktuar dëmin.

 

Neni 216

Liritë dhe të drejtate garantuara mekushtetutë
nuk mund të heqen aste kufizohen

Liritë dhe te drejtat e percaktuara
futë Askush nuk und$p

rregulli
me kushte

dorë përshkaterrimin
mut socialist vetëqaverises demo:eh

koi të percaktuar. me

 

nderkombëtar,mbjelljen e urrejtjes ose të intolërane
çës kombet eg etare ose bër nxitje bër

e vebrave penale, as qe mund ti shfry
zojëkëto lini në mënyrën me të cilën fyhet moral

Me ligj caktohet se nëcilat raste dhe
Gfarë kushtesh shfrytëzimi i hrive ne kundërshtim
me kushtetutën sjell kufizimin ose ndalimin e shfry-
tëzimitte të

Këto liridhetë drejta reahz. en,Kurse detyrat
përmbushen në tasa të kushtetutës Mënyra erenë
DËR hë duan Tredhe tëdrojtavemund të përcak.
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tohet vetëm melg)dhe vetëm kur Kjo ështe par
$ bo kur eshtë e domosdoshmeË Ë E 8

 

Sigurohet mbrojtja gjyqësore e brive dhe të
drejtave te garantuara më kushtetutë

Kreu IV

BARAZIA E GJUHEVE DHE SHKRIMEVE

Nen 217
Krahinën Socialiste Autonome të Kosoves

eplukohen në menytë të barabarte gjtiha serbokros
të e gjuha shqipë dhe Shkrimet €

NË Fajonet ku Jetojnë edheti
mënyrë të barabrtë edhe

  Qi t në
gjuhaturkedhe shkrimi t

 

“anet, institucionet, organizatat punuese dhe
janëtë obliguara

 
jmbeve e te kombe

sivë të Kralinës Socialiste Autonome te Kosoves

Neni218
Në shkollat fillore të mesme te larta e fakul

përalolet e tyre sigurohen ku

 

juhënamiare, respektivisht
ë turke, ne pajtim   
I

in më ligjin krahinor kanë
neshrtu negjuhën e tyrë

   
Neni 219

Gjuhe shqipe, terhokrontedhe furka Janë tëba.
zabarta si lendë më atë joamtarëmë
e

 

Neni 220

 

Me statutin e komunave percaktohet më hollë
gisht dhe Sigurohet aplikimi1 barabartë 1 gjuhës
shqipe e serbokroate, respel ës Serbo:
Kroate, shqipe dhe turke nË komunat kuletojneedhe
turqit

Mestatut dhe meaktin tjetër të përgjithshëm
të organizatave të punës se bashkuardhe te organi
zatave e të ashkesive te tjera vetegevorisëse përcak.
tohet më hollësisht dhe sigurohet aplikim 1 barabartë
Vgluhës shqipe sërboktaate respektivisht 1 gjuhes
serbokroate. Shqipe dhe turke

 

   

Nen: 221

 

1 barazisë së 8 shqipe, sërbokroa-
teatëdh cake ushtevemë të hollësish

ë punënë Kuvendi tëK

  

jnë
SI dherregullimi

më hollësishëm 1 aplikimit të parimit të barazise
SË gjuheve në Krahinë, rregullohet mëligj dhë me
akte të tjera të pergjithshme krahinor:

 

 

Kreu V

KUSHTETUTSHMËRIA DHE LIGJSHMËRIA

Neni222
T realizimin e marrëdhënjeve shoqerorc-ekonoPë

mikee politike të përcaktuara me kushtetutë e me
ligj dhe per mbrojtjen e lrive dhe të drejtave të
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 jeriut e qytetarit,të vetëqeverisjes,të pronësisë sho.
qërore, tëtë drejiave veteqeveris Ihe tëdrejtave

ra të organizatave të punës së bëshikuer dhe të
Sëgëniztave e ive të tjera veteqeverisëse
dhetëbashkësive. shoqëroi tike, sigurohet mb-
rojtja e kushtetutshmënisë dheligjshmërise

 

Neni 223

Kujdesi për kushtetutshmerinë dhe Lgj:
ështëdetyrëe gjykatave, renzevetë,shesho:
gizurepolitike, Organizatave të punës së bashkuar

anizatave e bashkësive tëtjera vetëqeveri
sëse,si dhe e bartësve të funi vetëqeverisëse,

joneve të tjera shoqërore.
Gjykata Kushtetuese € Kosovës, Si bartëse e

mbrojtjessë kushtetuishmërisë,siguron edhe ligjehe
mërinë në pajtim me ketë Kushtetutë.

Eshtëedrejtë dhe detyrë njerëzve punues dhe
e qytetarëve që të marrin iniciativë për mbrojtjen e.
Kushtetutshmërisë dhe Tigjshmërisi

Neni224

 

  

  

jTëgjitha ligjet e dispozitat e tjera dhe aktet
e të organe bashkësive shoqërore:

politike, si dhe aktet e përghthshmevetëqeverisëse
gani-

 

të organizatavetë punës së ruar o
Zatave e të bashkësive tëtjera vetëqeverisëse, duhet
të jenë në pajtim me këtë Kushtetutë.

Dispozitat dhe aktet tjera dë pergjithshmetë
organeve krahmore e komunale, et e për-

e vetëqeverisëse të organizatave TË punës
dhe të organizatave e të bashkesive te

 

tjera vetëqeverisëse në ë, duhettë jene në paj-
tim me ligjin krahinor dhe me dispozitën tjetër
krahinore.

Neni 225

NË Gorë $e dispalita oe allti tjetër 1 përgjith.

 

shëm i organit të komunës,si përg
shtin vetëqeverisës i organizatave

ar dhe Organizates e 1 bashkësisëtjetërvetë.
gererizëse në nuk eshtëni

gjer nëvendimin e Gjyk:
tëKoresë do Të zbatohst ligji krahine

Në qoftë se organi që vendos nëGeshtjet indi-
viduale konsideron se dispozita ose akti tjetër i
përgjithshem, ose akti 1 përgjithshëm vetëqeverisës

ë pajtimmeligjin krahinor,ka përdetyrë
të fillojë “Procedurën pal. Gjykates Kushtetues TË
Osovë

ëm meligjin
Kushtet

 

t
E
E

Neni226

Këshill Ekzekutiv iKuvendit të Krahinës Socia
liste Autonome të Kosovës ka të drejtë që, gjer në

e Gjykatës “Kushteturno të Korovës, të
zbatimin ë  ir të

'thshë omunal që nuk ËSë në
pajtim me këtë Kushtetutë ose meligjin krahinor,

  

Neni 227

prikuvendi i ka të drejtëqë, gjer në ve-
n E GjykolësKusntetuase TË Kosovës,
më zbatimin e aktit të përgjithsi
tës së punës së bashkuardhetë oi

   

organizatës e të ba-
tjetër vetëqeverisëse që nuk ështënëpajtim

këtë Kushtetutëose meligjin krahinor. Në qoftë
  

  këti
KuvendittëKrahinënGocishelëAutonone teKosovës.

Neni 228

Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Ke
sovës dhe kuvendete Komunave mund. të abrogojnë
ose të anulojnë dispozitën ose aktin tjetër të për-
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gjithsi
anedlnkrokuiniKuvendit tëkrahinës Socige
liste Autonome të Kosovës,respektivisht organi e
zekutiv i kuvendit të komunës mund të abrogojë

ëse aktin tjetër të përgjithshëm Kundër.
Kushtetues ose të paligjshëm të organit ndrmimstrativ
Kenan) “Pashkësie” shoqërorepolitik

 imkundërkushterues 0se të paligjshëm të or-
e administt

Neni229
gjete dispontate tjera dheaktet e pergjith-
hme bashkësive shoqërorepolitike shpallen Para
se tëhyjnë ni

Eagle “dispozitat e tjera et
përgjithsi mëhreove TË pashkësive onqërorë
politike byinë nëfuqi j0 meparë se ditëne tetë

 

  

“velin për shkaqe posaçërisht të arësyeshme
mund të caktohet qëligji €dispozita tjetër krahinore

binar,tërlënë fuqi
dita e  në nga

a Që dëntëshpolluë.
te Barenvetëqeverisëse nuk mund të

botohen Sea të” shpallen në mtayrë perkatëse

Nem 230

jet e dispozitat tjera dhe aktet e përgjith

e
yGazetën zyrtare të Krahinës Socialiste Autonome
të Kosovë:

tin e Komunës, statutin e organizatës
themelore te punës së bashkuardhe organizates
ç,të bashkësisë tjetër vetëqeverisëse caktohet mënyr
ra e shpallje: e pergjithshme dh
përcaktohet 5e a do të shpallen, përveçgjuhës shqi
peë serbokroate, edhe në gjuhentui

ktëe përgjithshmetë organeve
komunale shpallen në ,Gazetën zyrtare të Krahinë:
Socaliste Autonometë Kosovës”.

Neni 231

Jogjet e dispozitat e tjera dhe aktet e përgjith
shme nuk mun enëefekt prapaveprue:

i me ligj muna të caktohet dë dika dispo-
zita të ti, nëse këtë Kërkon interesi i përgjith-e
shëm,të kenë efekt prapaveprues

inuesishme përcaktohen dhe dëmmet
t dis

 

jes së veprës, përveç ate) ligji, respektivisht dispo-
ita tjetër e re eshtë butë pi

Neni232

Tëgjitha aktetindiveduale dhe masate organeve
të administratës e të organeve të ë

 

anizatavetë punës së ba.
PËe

ë isëse, që nxjerrin gjatë ushtrimittë
Butorizimeve publike,duhet të bazohen në
nëGiepontënPjetër të nxjerënë mënyrë tË Ligje

 

Neni 283
Drienet shtetërore, ni dho Greenimiat 5 punës

së bashkuar dhe organizatat e bashkësitë e tjera
vetëqeverisëse që usht
çështje individuale mund të vendosin mi

imet ose, nëbazëtë ligjit, të aplikojnë ma-
“qetyrimi ose kufizimi, vetëm procedurën e për

tëktuar melgj në tëcilën £ Jepet mundësia secilit
që t'i mbrojë të drejtat e interesat e veti
Kunderaktit tënxjerrëtë paraqesë ankesëosetë për
dorë mjetin tjetër juridik të parashikuar me ligj
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Organet e administratës mundtë ngarkojnë me
obligime ndonjëorganizatë e bashkësi vetëqeverisese
në ame të punës se tyre vetëm nëse per këtë
janë autorizuar shprehimisht meligj dhenëproce
di përcaktuarmeligj

Neni 234

Kundërvendimevedheaktevetëtjeraindividuale
tëorganeve gjyqësore, administrative e te organeve
të tjera shtetërore, si dhe kundër akteve të ketilla

mizatave e te Ë

Nërastetë jashtëzakonshmedhe
ngj mundte përjashtohet ankesa,BO që sënë mënyrë
tjeter ësht ruar mbrojtja € të drejtave dhe e
slësëhmërisë

Nem 235

ligjshmerinee akteve individuale përfundi
mtare ine të cilat organet shtetërore ose organizatat

ashkëstë vetëqeverisëse ojnë autori
zimepublike vendosin mbi tedrejtat ose obligimet,

gjykata në konfliktin administrativ, po që
pro uar. nuk eshtë parashikuar. më
Blej mbrojtja Gjetër gjyqësore.

Nërastetëjashtëzakonshme, në llojete caktuara
të çeshtjeve adiministrative vetëmme ligj mund të
përjashtohet konflikti admnistrat

 

Neni 286
Organet shtetërore dheorganizatat që ushtrojnë

Ekdgë
tesisë tjetër veteqeverisese, edhe gjuhën

 

johja e gjuhës në të cilën zhvillohet pro-
pengesë për mbrojtjen dhe

'ave dhe interesave të arësye
të qytetarëvee të prma

Secilit i garantohet e ën
neenipëshevetËhjoratntetërorë org.

të punës së bashkuar dhe organizatave e
risese, që në ushtrimin

gj utorizimeve publike vëndosin mbi të drejtat dhe
obhzmet € qytetarëve, të përdorë gjuhën e vot dh
qënëkëtë pro të njihet në gjuhën e vet me

 

Kreu VI

GJYKATAT DHE PROKURORIA PUBLIKE

Neni 287

sionin gjyqësor në sistemin unik të pushte
vetëqeverisjes së klasës punëtore dhetë te

gjithënjerënte Punës e Uhiolië gjykate rre
gullta si organe te pushtetit shtetëror dhe gjykatatu Të

Gjykatat mbrojnë liritë e të drojtat e qytetarëve
dhepozitën vetëqeverisësetë njerëzve punues dhetë
organizatave e të bashkësive vetëqeverisëse dhe sigu.
rojnë kushtetutshmërinë e Ngjshmë

  

 

Neni 238
Gjykatat janëtë pavarura në ushtrimin e funk

sionShotSh ahe gjykojne në bazë të kushtetutë:
ligjit dhe aktevetë përgjithshme vetëqeverisëse.
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Neni 239

 

Gjykatat rregullta themelohen me ligj
Kompetenca, përtëria dhe organizimi 1 gjykatave

Cedura para këtyre gjykatave

 

nm

 

Nen
Gjykatat rregullta vendosin ne konfliktet zxbi

marrëdhënjet. memelore personale,të drejtat obli
Famët e qytetarëve dhe të dreliat e odhgimeteba-
shkësive Shoqërorepolitike: japindënime dhe masa
tëtjeran etë veprave penale dhe të venrate

ara meligj, vendosin
md fale të Organeve

ushtrojnë autori

  

shtetërore dhe të organi:
  publike, zgudhin konfliktet mbi mëredhënjet

dhemarrëdhënjet £ punës, po zgjidhja
është besuar gjykatave

  
veTë

Veëqeverisese dhe vi
ra kur

n mbi rmaradhënjet e tje
je është parashnkunë me gu

 

Neni 241
Gjykatat e rregullta percjellin dhestudjojnë ma-

dukuritë shaqërore mo interes për rea.
Sioneve të veta dhe u

rrëdhënjet e
japin kuvendeve

kë orga:
pashkësive

vetëqeverisese propozimë për pengimin e dukurn
ë rrezikshmeci të dëmshme dhe për për

 

  igjshmërisë. egjësisë shoqërore dhe
te morahtsoci

sjyakatate rregullta nefushëveprimin e vet ka
mëtë Virejtëdhe per detyrë të njohtojnë kuvendin €
bashkësisë përkatëse shoqerorepolitike për zbatimin
e bgit dhe për punën e gjyka

Neni2:

 

Gjykatat vetoqeverisëse themelohen me aktin vë
qeverisë: marrëveshjen e palëve, në paj
më kushtetutën dhe ligjin Gjykatat vëteqever:

o Cekëara të koniikteve mind
themelohen edhe me ligj

mpetenca, prëra dh orgamzimii gjykatës
proçedura para kësaj gjykate

aktin mbi the

 

 
 

medie e gjykatës, nëpajtimmeLigjin
Neni243

Gjykatat vetëqeverisese zgjidhin llojet e konfiik
teve të caktuara me kushtetutë dhe meligj nga
rrëdhënjet shoqëroreekonomike dhe merredhënjet 8

e konfliktet që ua besojnë

Nindur nga marrëdhënjet reciproke që ai
në ni e'ose rrjedhin nga tëdrejtat
qëi ghaponojnë, linisht, lgj nuk eshtë
Preakiuar QË nojet” 6 Caktuara tëkonflikteve t'i

zgjidhingjykatat e rregullta
dhjene disa. konfhkteve mbi të

areKëi spo hrisht mund t'ua besojnë
e këshiive të pajtimit,ose gjykatave

ua nee te tjera vetëqeverisëse, po
qe të mo Lgj ble ështëcaktuarndrys

   

 
Neni 244

Gjykatat vetëqeverisëse themelohen si gjykata
shkuar, arbitrazhe, këshillatë pajtimit,

gjykata arbitrale dhe si formate tjera te gjykatave
vetëqeverisese.

Neni 245
Gjykatat e punës së bashkuar vendos mbi ekzisti:

min € kushteve për organizimin e organizatave the
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të bashkësive pu
Fuaostahe BDI kërkesot përmbrojtjen tëGrejtës
tjera vetëqeverisëse e
zëgidh konfliktet mbiorganizimin e, $
organizatave themelore të punës së bashkuar,mbi
shkrirjen, Pashkënejtjen dhe,ndarjen e, organi
ve të punës së basi hdhjen dhe Bbaiimin
Peshet vetëqeverisëseab, bash

rrdhënjet reciproke në punen e bashkur, si Kl
llojete tjera të konflikteve te caktuara me ligj nga

 

€ tjera vetëqeverisëse.
For kompetenca ë

së pi E dhprocedraparë
Zivkate, rregullohen në pajtim me bëni

irbërja e gjykatës
kësaj

 

Neni 246

 

Shqyrtimi para gjykatës është
Për ruajtjene fshehtësisë, mbrolëjen moralit,

interesit
të tjera te veçanta te bashkesisë shoqërore, melig.
çaktohet se nëçfarërastesh gjatë shqyrtimit mund
tëperjashtohet opini

Neni 247

 

Gjykata gjykon në kolegj
E) mundtë caktohet qëneçështje të cak-

tuara të gjykojë gjyqtari 1 vetëm.

Neni 248

rrin. pjesë gjyeterët dhe njerë:
i yatarë të arë

'rcaktuar me.  
nëgjykim vetëmSe GO

Neni 249

Gjyqtaret dhe qytetarët që marrin pjesënë
kum qëgjykatën e zregulli i zgjedh dhe i shkarkon

  

kuvendi i ërkatëse shoqërorepoltike.
Patentee gjykatave te rregullta zgjedhen dhe

shkari ro:
cedurë: kësi profesionale dhe  përshtatshmë: per Ushtri unë
ksionit të Elydtarit dhepavarësia e gjyqtarëve në 
” Gjyatarët dhe qytetarëtqë marrin pjesë në gjy

katën e zgjedhen për periodën

  

hen dhe shkarkohen në mënyrën e për-

Neni250

Askush që merr pjes kim nuk mund të
merret në përgjegjësi për mendimin dhënë me

tin e Marrjes së vendimit gjyqësor, kurse në
vedurën filluar për shkak të veprës penale të kryere
gjatë ushtrimit të funksionit të gjyqtarit nuk mun
të vihet në paraburgim pa lejen e kuvendit kompe
tent të bashkësisë shoqërorepolitike.

Gjyqtarët përgjigjen për shkeljen e detyrës së
gjyqtarit, respektivisht prestigit.€ të funksionit të
gjyqtarit' në pajtim me

Neni 251

 

Gjyqtari nuk mund të kryejë shërbimin ose pu-
nën që janë inkompatibilë me fanksionin e gjyqtarit.
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Neni 252

ankesën,ose mjetin tjetër juridik kundër
vendimitgjyqësor mund të vendosë vetem gjykata
kompeie

Feekiyisit më aktin ob, themelin
qeverisese, caktohet se kur dhe në

ga“ashkundër vendimittë saj lejohet mjeti

 

këLev, caktohet se nëçfarë KushtesHvendimi
i gjykat 4 te atakohet edhe në
Bone rregulli dhe rregullohet zbatimi £ këtyre
vendimeve,

Neni253

Vendimet egjykatave të nxjerra peFopubliket
socialiste dhe 'ojvodinës vlej
të ekzekutueshme nëterritorin e KrahinësSocialiste
Autonometë Kosovës,

Neni 254

Prokuroria publike është organ, shkelëror 1 Pa
varur, i gili ndjek kryesit e Veprave penaledhe të
veprave të bjerëPë dëhucohimë Të eakdiara e ligj,

“aktuara me ligj për mbrojtjen e dh:
teresave të bashkësise shoqërore dhepërdorë pajete
guriduke për mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe li

risë
ria. publike ushtron funksionin e vet ne

pasëtekushtetutës dhe Hgjit, s nepajtim mepolit
kën e meaktet € për:
neve TË Eashkësive shoqërorëporte

kuroria publike ka të drejtë dhe për detyrë
të njohtojë kuvendin e bashkësisë përkatëse shoqë-
rorepolitike për zbatimin e ligjit dhe për punen e

  

Neni 255

Formimi, Hi dhe kojnpetenës 0 prokute
nisë publike përeakiohen meligj

Neni 256

Erokurorin publik e trdron dhe e shkarkon
shkësisë përkatëse shoqërore-politike, në

, në kushtet dhesipas procedurës sëcaktuar

  

tE
Prokurori publikemërohetpër penodën e caktuar

et. përs
Prokurori publik përgjigjet

 dhe m
pajtim me ligjin.

 

Neni 257

Prokurori i lartëpublik,në pajtim me hgjir,
mund t'i japë udhëzime Grieghme1prokurorit
Pë ët publi për punën e tijKe
kryerjen e disa punëvepërtëcilat ështëkojnpetent
punë i ulët pul

rokurori1 lartëpublik mund
kurorin 6 ulët publikqëtë veprojë nëdonë lëndë

vejë v të caktuara nga kompetenca e
prokurorit tjetër të et pubi

 

  

Neni258

Organet shtetërore, organizatat e punës së pa-
shkuar dhe organizatat e bashkësitë e tjera vetëqe.
verisëse kanë për det tëtu Japin ndihmë Bjykatavo
dhe prokurorive publike në realizimin e funksioneve
tëtyre
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Kreu VII

MBROJTJA POPULLORE
Nem259

Është e drejtëdhedetyrë € pacenueshmedhee
patjetërsueshme e kombeve dhe € kombësive, e nje

punuesdhe eqytetarëve te Krahinës Secialite
Autonome të Kosovës që të mbrojnëpavarësinë, sor.
anit ërësinëterritoriale dhe rregulimnsi
gëror politik, të Republikës SocialisteFolerahie
të Jugosllavisëtë përcaktuar me kusht.

 

Neni 260

ish nuk ka të drejtët'i pengoje njerëzit pu
nuesEje

etëKosovësqëtë luftojnëkundër armikutqë ka
nuk katë drejtë të pranoje

i ria)kapilimin as te pranojë osetë
njehëaku e tilla janë kundërkushtetuese
dho dënohenSi tradhtindaj vendit

  

Neni 261

Egreltë dhe detyrë e komunave dhe
me sistemin e mbrojtjës Po-

pillore,“secilanëterritorin e vet, të rregullojë e të
izoje mbrojtjen popullore dhe të  udheheqe

mbrojtjenterritoriale, mbrojtjen civile dhe prega-
titjete tjerapër benë€ vendit, kurse në rast

it të Organizojë rezistencën e për
shkhsime“popullorë dhe ta udhëheq

olizhin q të drejtavedhedetyrave të veta
nëlënë e mbrojtjes popullore komunat bashke:
Punojnëmidis tyre.

'eni 262
Në bashkësine tokanë pajtim me kushtetutën,

ligjin dhe mestatutin €, komunës,
e qytetarët dhe organizatat
pregattendrejtpërdrejt përpjesëmarje në rezisten
ën kundër agresont dhe mbrojtjen ç shpëtimin nga
veprimet laltës, për kryerjen e detyrave të
tjera më interes për mbrojtjen e vendit

 

Neni 263
Organizatate ë bashkuardhe organizatat

të 0 tjera vetëqeverisëseushtrojnë të drej
fën dhe detyrën e mbrojtjës së vendit në pajën
me kushtetutën,ligjin, planetdhe vendimet e ba-
Shkësive shoqerore politike, sigurojnë mjete
mbrojtjen popullore dhe kryejnë delyra të tjera mo
interes për mbrojtjen popullore. Këto orgamzata dhe
bashkësi pergjigjen për kryerjen e ketyre detyrave

  

Neni264
Qrenaiiatat shoqërorepoltike dhe  Qrennzatat

shoqërore marrin ë hartimin dhe harmonizi-
mi e tëmasavepregatitore për mbrojtjen

 

, për mbrojten e vendit.
Shoqatat profesionaledhe shoqatat e tjera të
tarëve marrin pjesë në pregatitjet për mbrojt.

jën e përgjithshmepopullore dhe aflësojnë anetarët
vet per kryerjen e detyravetë mbrojtjes së vendit.

Neni 265
tja terntoriale në Krahinën Socialiste Au-

pe  

e gjearmatosurtëpërgjithshmepopullore,
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Çdo qytetar që me armë ose në menyre tjeter
merr pjese ne rezistencën kundër sulmuesit është
pjesëtar 1 forcave te armatosura të Republikës So-
cialiste Federafivete Jugosllavisë

Kreu VII
KOMUN

 

Aa
1 Tëdrejtat, detyratdheorganizimi

Neni 266.
muna eshtë bashkësi veteqeverisëse dhe the-01

melore shoqerore politike, e bazuar në pushtëtin dhe
sës punëtore dhe të të gjithë

 

  

 ezit punues dhe qytetarët kre
dhe sigurojnëkushtetpërjetën e punene vë

orientomë zhvillimin shoqëro
momzojnë interesat e veta,
përbashkëta dhe Fësuzojnë Bushtetin e drejtojnë pa
nët e tjerashoqëri

vunksionet pushtetit e të grestimit te punëve
të tjera shoqërore, perveç atyre që sipas kushtetutës

lizohen në bashkësite e gjera shoqërorepolitikë,
reshzohen nëkomi

alzimin einteresave, dhe të drejtavee ge
erbashk

 

   

 

  
tore peta te eta në komunë,
punues dh uzu
gamizata “Shorlorë të punës se bashkuar, bashkësi
lokate ëqeve të interesit, orgamzata  

bashkësitëtjera Shemlore,vetëqeverisëse. forma
kotjera të bashkimit veteqeverisës dhe në
shoqërorepolitike. me marreveshjën
€ marrëveshjën. sho.
meve c delegatëve ne kuvendin e komunes dhe ni
organet tjera te vetëqverisjes

 

që E

  
Nem267 —

Të drestat dhedetyrat e komunës percaktohen
me Kushtetutëdhe me statutin e komunës

sidomos
n dhezhvillohen kushtet materiale e ku-

përjete e punëdhe për plotësimin ve-

 

pa
shtet” tera
dhe nevojavetëtjer: këta të ni
“ues 6 të dyfetarëve: sigurohet realizimi 1 sohdaritetit
socialist,

prientonet dhe harmonizohetzhvillimi ekonomik
e shoqi t planisi

 

ë, tëfurmizirmt dhe të ushtrimit te veprimtarive
shërbye.

organizohetkryerja e punëve me interes të për-
bashkët e të përgjithshëm shoqeror dhe formohen
organet e veteqeverisjes dheorganet e pushtetit për
kryerjen e këtyre punë

rrë -n marrëdhenjet me intereste drejtper:
drejtë për njerëzit punues dheqytetarët në komunë,
sigurohetzbatimi i drejtperdrejtë i ligjeve, nëse zba:

 

rohet ndërtimi e rregullimi i qyteteve, vendbanimeve,

 

gëror: përcaktohet dhe sigurohet zbatim 1 AA
ndertimit të banesave, qirave, shfrytëzimit dhe

mirëmbajtjes së fondit të banesave € lokalit
të punës,sigurohen kushtet për ushtrimin e SE
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ë organizatave komunele dhe kushtet për zhvi-
rganizatave në lëmën e veprimta-

rë dhe Kadajtyre organizatave ushtro-

E
ë 3

Barazisë së kombevee të kombësive: mbrohet ligj-
shmëria,sigunae njerëzve dhee pasurisë dhe ren.
Publik € qelesia: rregullohet dhe zhpurohet mbrojtja
dhe përparimi i ambientittë njerit

nëpajtim me sistemin E mbrojtjes popullore
rregullohet dhe organizohet mbrojtja popullor
udhëhiqet mbrojtja territoriale dhe mbrojtja civile
orientohen dhe udhët

 

organizohet dhe sigurohet vetëmbrojtja shoqërore
dhekontrolli shoqër.

ushtrohen tëdrejta dhe detyra të tjera të për
caktuara mekushtetutë dhe mestatutin e komunës.

Neni 268
lotësimin e nevojave të perbashkëta në

komunë,punëtorët nëorganizatat themelore të punës
së bashkuar dhenjerëzit e tjerë punues e qytetarët
në bashkësite lokale, bashkësitë vetëqeverisëse të
interesit dhe organizatat e bashkësitë e tjera vetë-

 

'imit personal, me marrë-
veshje Teme “dhe marrëveshje” shoqërore
vendosin mbi basl mjeteve dhe mbipë

tyre.

  

TËNë kuadi mit të përcakturme ligj të
burimeve e të llojeve të tatimëve, taksave ane tag
rave tëtjera, njerëzit punues në komunë vendosin

mënyrë pavarur mbi vëllimin dhe mënyrën e
nevojave të përgjithshme shoqërore

 

  
financimit
në komuni

 

Neni 269
Komuna ka buxhetin.
Mënyra e nxjerrjës së buxhetit dhe sigurimi i

ndikimittë njerëzve punuesnëvellimin dhe shpenzi-
min e mjetevetë buxhetit caktohen me statutin e
omunë:

  

Neni270

Koi unimin me organet e
organizate vajë,dhe organizatat ndër
kombëtare itoriale të shteteveti  ëterrit
huaja,nëKundër tëMboritinës gëpërcaktuartë jasht
me të Republikës Socialiste Federative të Jugoslla-
vAS5 dhe TË traktateve ndërkombetare

Krahina ndihmon dhe harmonizon këtë bashkë-
punim.

Neni271

 

Emure, Orrerizon. dhe, remillon Pavarësia
ganizimin ën e kuve drnumësdhe
Shektë Ejera. komunale.

lizimin e punëve dhe detyrave ngë lëma
e mbrojtjes popullore në kuadër të tëdrejtave dhe
detyrave të komunës në kuvendin e komunës formo-
het këshilli i mbrojtjes popullore, përbërja, organ:
zimi dhe fushi ë cilit rregullohen me ve-

ç kuvendit tësëkomunës, nëpajtim me statutin
e komunës dheli,

Nëri

  

  

 

sË endit ki
munës ka përdetyrë që vendimetqë i ka nxjerrë nga
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npetenca e kuvendit te komunës t'ia paraqesë për
rtetim kuvendit posa ky të ketë mundësi që të

mbajë mbledhje.

 

E. Neni 272

,Me statutin e komunës përcektohet numrii dele
gatëve në dhomat e kuvendit të kom

Mo vendimin 6 Kuvendit të komunës“percaktohet,
Ajamestatutin e komunës, num1 delega.

tëve qëdelegonçdo delegacion, Fespektivisht, disa
delegacio atave themelore të punës së
bashkuardhotëBashkësive punuese që kryejnë pu

meinteres për disa organizata themelore të
Punëssë bashkuar,të njerëzve punues në veprimtari:

  

bashkësive punuese në organet
mizatat shoqërorepolitike, shoqatat
tjera punuese që jane të orgar

 

matosura të RSFJ dhetë bashkësive lokale.

Neni 273

Përrealizimin e të drejtave dhe detyravetëveta
tuna nxjerrpavarësisht dispozita,

oftë se me lig) janë percaktuar vetëm pari
met për rregullimin marrëdhënjeve ne lemi

comunarregullon pavarësisht marrëdhënjet

E

   
Veta,mund. t'i rrezullojë sështet“ane marrëdhënjet
që nuk anë rregulluar me gj

Në lëmët qërregullohen me tigi, e ligjii këtë

 

ëngulluaro. me lig, nëse mekëte ligj nuk është e:
tuar ndryshe. pë

mund të sutorizohet meligj
ë veta të rregullojë disa çeshtje Ke
ndryshe jane rregulluar me hej.
1 mund tënxjerr diopomta pi

e ligjit vetëm nëseështëautorizuar me

 

rregulloi

“e
j

 

ligj.

Neni274

 

Kuvendi i komunësdhe,organetc tij, në kryer.
jen E punëve nga fushëvep xjerrin ven-
dimë, Brdhëresë”udhëzime,“akivendinie, përfundime
dhe rekomandime.

'endime mundtë nxjerr vetëm kuvendi i komu-

 

nës.
Neni275

Organet komunale zbatojnëdrejtpërdrejt dhe si
gurojnë zbatime ligjeve e të dispozitave tëtjera
federative, republikanee krahino:orë,po që se zboti
mi,respektivishtsigurimii zbatimittëtyre, nuk ësh-
tëlënë në kompetencën e organevetë bashkësive të
tjera shoqërore-politike.

 

Neni276

Territori 4 komunës përcaktohet me Lu
tuna. formohetpërterritorin në të cilin ekzis-

tojnë “kushtet që sigurojnëzhvillimin € vetëqeveris
jes, realizimin e të drejtave dhelirive të njerezve
punues dhe të qytetarëve, “realizimin e tëdrejtave e
detyrave të komunës dhe zhvillimin material €
shoqërortë saj.
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Një vend i banuarmund të jetë vetëm ne kua
dërvetëmtë një kom na

Formi komunave të reja, suprimim
shkrirja e komunave ekaistuese, shkëputja e dia
vendevetë banuara ngagjin 1 nje komune dhe per.

të të bejnë
bazë të mendimit të kuvendëve

përkatëse të komunave

2. Bashkëpunimi ndërkomunal
Neni 217

nat bashkëpunojnë midis, tyre sipas par:
mevë vë vullnetit E tË solidaritetit, bashkojne mjetet
dhe formojnë organe, organiz:
përbashkëta për kryerjën e pun
përbashkët dhe per plotësimin Enevojave

këta e ndërmarrin aksionete tjera të përbash-
këta dhekëmbejnë përvojë

Neni 278

munat për realizimin e bashkëpunimit
gat të gjatë,në kuader të rajonit që e caktojne pa
varësisht, të formojnë organe të përbashkët:
ndërkomunaledhëtu pesojnepunë nga lëma € të
drejtave dhe detyrave të kom

aneve ndërkomunaleKIormuara në
mënyrë Krahina zmund t'u nae

, Një pjesë të te drejtave dhedetyrave të veta

  

Neni 279
anat, me vendim të kuvendeve te veta

mundTËbesojnë Krahinës kryerjen c punëve të
esktuara me interes të përbashkët.

 

Kreu IX

TË DREJTAT DHE DETYRAT E KRAHINËS

Neni280
Në Krahinën Sociahste Autonome të Kosovës

mjerëzit punues qytetarët, kombet e kombësite rë.
alizojnë

re, ndertojnë dhe realz
kodhënjet, velqeërthesonte Shoqërrenone
mike e Politike dhe sigurojnë kushte
€' marrëdhënjeve. vetëqeveri
entojnëzhvillimin shoqëror “më bi

  

ke tëtë qytetarëve: I
MgjshmëvinnË, j
gigurimin shoqëror, reslzojnë bashkëpunimin ndër.
kombëtar në lëmën politike, ekonomike, kulturale
dhe lëmet e tjerahë kuadër tëpolitikës së jasht.

AKSET dhetë traktateve ndërkombëtare, kri
join te për zhvillimin proporcional të Krah
nës,i kushte për realiziminsa metë drejt
përdrejtë dhe meefikas rrejtavevetëqeverisëse

njerëzve punues e qytetareve: krijojnë kushte
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për ushtriminefikas të kontrolit shoqërore vetëqe-
verisës dhe realizimin

 

Neni 281
ë Krahinën SocialisteAutonometë Kosovës

bet e kombësitëreali
jonet6 përonenit

ë orgamizatat themeloretë pu-
bashkësit vetëqeverisose të intere.

sit dhe në organizatat “2 bashkësitëe tjera vetëqeve.
risese dhe në komi
— më aktivitetet€lira e të gjithanshmetë qyte-

tarëv
GeaJeTrËveshje vetëqeverisëse, marreveshje

Shoqerore dhe me bashkimin e organizatavetë punës
se bashkuar 6 të organizatavetë tjera veteqeverisëse
dhe të bashkësive tëmteresit ,

permjet. Kuvendit dhe organeve e organiza-
tavettëera krahinore, kuvendevetë komunave dhe
organeve e, orearizateve të tjera komunale:

“mebashkëpunimin e komunave në. Krahini
veprimtarinë e organizataveshoqërorepo.

nbkëe të organizatavete tjera shoqërore dhe të
shoqatavetë qytetari

 

  

Neni 282.
rahinën Socialiste Autonome te Kosovës e për-

gaqësojnëorganet e Krahinës të caktuara me këtë
Kushtetuli

Neni 283
Nërealizimin e tëdrejtave dhe detyravete veta

Krahina nëpërmjet organevedheorganizatave krahi-
ron kushtet e përgjithshmepër realizimin

dhe ndoituen rezul de shoqërorekonomi
€ politik të përcaktuar me kushtet rej
al. hrtë dhe detyrat cgnjerezvepe
bashkuar dhetë qyteta:

lon sisteminePlanifikimit shoqëror dhe
përcadosi planin shoqëror të Krahinës dhe cakton

sat per reahzimin politikës
zhvillimit ekonomik. e shoqëror ti
Hlon çështjet e Sistemit kreditor e bankar, rregullon
sistemin ë pasurisë € të Personave: rre-
gullon kontrolshoqsior të çmimeve dhesiguron

 

 
ve të mallrave

 

  

 

   

 

mjalt të zhvilluara. ekonomikisht n dhe
Axiëen c zhvillimit të ekonomisë,usiguron mjete
plotësuese komunave perrealizimin € tave dhe

yravetë përcaktuara me kushtetutë, përcaktoi
dhesiguron tëardhurat e Krahu
min e financimit të bashkësive
sistemin tatimeve,sistemin e ta
të tiera dhe regullon funksionimin e
e Pashtkisht sroceror: rrenallon pozi:
tën furklke tëorekuizatarefë Bunës së bashkuar
Tegullon bashkimin obligueshëm të organizatave

Shoqërorepolitikë,

 



Nr.4 faqe 88

ëpunës sëbashkuar dhetë shoqatavetëtyre në oda
onomike dhe shoqata tëtjera të përgjithshme:

rregullon bashkimin e obligueshëm të organizatave
të punës së bashkuarnëbashkësi, kurkëtë e kërkon
uniteti teknologjik 1 sistemit në disa lëmëdhe kur
kjo është me interes për Krahinën:rregullon huatë

  

5 rregullon të drejtat e njerëzve punues në pu
'ashkuar, me tëcilat sigurohet,  

   oqërore-el si
do edhiemet 8 organizatave tëpunës së bashkuar,
të bashkësive vetëqeverisëse tëinteresit e të organi:
gatavee bashkësivetë tjera vetëqeverisë:
shkësive shoqërore-politike lidhur me
Pronësinë shoqërore: përcakton parimet dhe

 

  

tet e përgjithshme li Be
organizatave punës së bashkuar

veprimtari me interes të veçantë shoc
të bashkësive vetëqeve: inte:
të drejtat themelore të njerëzve pum
sigurimit social e të mbrojtjes shëndetësore të nji

e punues e qytet e të
të njerëzve Punues për

 

hu
të tyre: te

dhe drejtave 2 përgjeglësive të
ahogërortpretëqeverisjes:rregullon

të pune tënjerëzve punues: rregullon çë.
meeembrojtjes në pun

en marrëdhënjet e detyrimeve e të kon-

   

Tiket mbiPresulimin dhe ai
ndërtime,si dhe mbindërtimin e banesave dhe finan
cimin e tij, qeverisjen, shfrytëzimin dhe, veprimtar
rin ekonomike 'anësa e ndërtesa banimis rregu-
len çështjet e mbrojtjes e të hvillimit të vlerave
natyrale dhe të krijuara me pune të ambientit të nje
riut, sistemin e planifikimit hapësirore
urbërastË, projektimindhendërtimin e objekteve inr
vestivoe objekteve

  

jera,
e ëm mëbazat € sistemit të

mbrojijes popullore Zhk me bazate planeve e të ma-

  det
qërore,të bashkësive shoqërorepoltike, tëorganizata.
veetë rëvepërfunksiomim e punënëluftëdhe si-
guronkontrollin e zbatimittë këtyre masave dhe de-

ëheqjen e mbrojtjespopullore

 

e
ra.

e

eqësitë
zja lon

luftëtarëve “jëTattës nacio:
nalolirimtare dhe tëJPmiljeve lëshmorëve,inva-
lidëve ushtarakë, invalidëve civilëtë luftës, dhetë vike
timavetëterrorit fashist.

vë“rregullonSistemine mbrojtjes e të përparimit
ëzimit të tokës buj-

pa e Pyjore,të Pegative tënatyrësdhe tëujërave,
përcaktonpolitikën
tonzbatimin e këtyre masave që janëmeinteres për

   

  

  

min dhe
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimi

kategorizimin e rrugëve dhe sigurinë nëko:
 

n dhe siguron zbatimin e dispozitave
mbikonëkollne masa, mbrojijen e shpikjave, për
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parimeveteknike, dëmkave, shenjavetë kualitetit, etr-
ketave tëprejardhjes së prodhimeve, mostrave e'mo-
deleve, standardeve, norrbativave tekniko dhe norma.

ë kualitetit të prodhimeve:
p,fregullon dhe organizon mbledhjen,evidentimin

dhe përpunimin e shënimevestatistikore dhe shen-
meve të tjera mbi gjendjen në demetpërkatesetë jetës
shoqërore dhe gjendjen e qarkullimin e popull

isë, mbi jmike dhe dukuritëc tjera,
si de Blinimërë të tjera meinteres peKrahinë:

kushtet, e përgjithshme dhe sistemi
durt e krëcimit. të këlhirës dhetë kulturës
se, rregullon siguronkushtet e përgjithshme

për zhvillimin e veprimtarive shkencorehulumtuese:
rre, kushtet e përgjithshme përushtëmn ë
veprimtarive,botuese e tëfilmit, botimin e shtypite

   

gjeziieisë ,Shoqëroi
qëror nëkëto lëmë, rregullonsistemin e mbrojtjes
dhetë shfi tu
materialeve historike të trashë ulura

5 së interesit shoqëror në

 

    

vë
s 5 sëpër oreenizimine Shërbimit shëndetësor: rregullon

rrodhimin dhe qërkullimin rave, helmeve dhe
Brogave, rregullon mbrojtjen e qytetarëve nga së
mundjet ngjitëse dhe mbrojtjen nga ndotja e ajrit:

'gullon dhe siguron mbrojtjen erendit të
përcaktuar me kushtetutë(sigurimin shtetëror), rre-
gullon dhe, organizon shërbimin € sigurimit shtetë

  

ror: rregullon dhe siguron sigurimi 4 Tregu
llon sistemin vetëmbrojtjes shoqërore: rregullon
dhe mbron rendin publik dhe qetësinë, rreullon

N dhe”paracitjen vendqëndrimit
dhe vendbanimit tëqytetarëve: rregullon prodhimin
dhegarkullmin e e të municionit,lëngjeve

gaznave, eksplozvit dhe materieve. radic-
ëktive 6 Materjeve të tjera të rrezikshme,rregullon
mbetjen e librave të amzës, përmbajtjen 6 letërnjof.
timit, shoqatat e qyte
poziten furidike të Pashkosivë tare,

çështjet e martesës, të families. të
vendinis marrëdhëniet e prindërvee tëfëmilëve
dhe trasheimin: percakton veprat penale e deliktet
ekonomike dhesanksionet për keto vepra e delikte:
rregullon ekzekutimin 8 sanksioneve ndëshkimore dhe
të masave të edukimit e të korrektimit:rregullon kui
dravaj sinë he sanikalonët për shkelien
Sresetatë kehimore dhe Gresmzimikomnete
tën dhe procedurën për kundravajtje që e zhvillojnë

shinës, Prertllon themelimin. komoeten-
çën. përbërien dhe organizimin e givkatave,të proku-
voni bike dhe të zvokaturës vublike si dhe avo-
kotinë dhe format 6 tera të ndihmës furici
gullon amnistinë dhefaljenpër vepra penale
caktuarame ligjin

llo organizimin territorial të Komuna:
ves Momullon sitemin zpledhjeve, rrngullon shër
blimetdhe mirëniohiet tjera krahinore: rregulon

p
e tË

    

Te
per

  

  
referendumin krahinor: rregullon kushtet dhe mëny-
Tën 6 përdorimit tëflamurit kombëtar: (rregullon
përdorimin e gjuhëve 

13. rregullon. pozitëne organevetë adrini
tëpë Krahinë dhe parimet për oreanizimin e ma.

ëniet reciproke tyre: rregullon organizimin
Shevarën organeve të Krahinës: rrë-
gullon shpërblimet dhetëdrejtate tjera të delecatë-
ve në Kuvendin krahinor dhetë funksionarëve nëor:
ganet krahinore, si dhe marrëdhënjet materinle të
organevee të organizatave krahinore: rregullon për-
mbajtjen e vulave të organeve shtetërore në Krah

 

   

4, Siruron zbatimin ligjeve e të dispozitave të
tjera krahimoi
tin e Krahinës
nistrative meinteres përrealizimin e të drejtave dhe
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detyravetë Krahinës: mbron kushtetutshmërnë dhe
ligjshmi  

ushtron edhetë drejta e detyra të tjera të
përcektuare me këtë Kushtetutë.

Neni 284
Me ligjin republikan rregullohen në mënyre ur

ke për tërë territorin c Republikës marredhënjetnë
lëmë per të cilat Kjo Sshtë përcaktuar, me Kus

tën ë Republikës Socialiste të Serbis

Neni 285

Marrëdhënjet që rregullohen me bgjin krahinor,
në bazë te marreveshjessë ore

me ligjin
republikan në mënyrë unike pertërë territorin e Re-
publikës.

Kuvendi, dhomate tij ose Këshill ekzekutiv 1
Kuvendit marrin sriciativë përrregullimin me me
rrëveshje të këtyre marrëdhën

min me marrëveshje të marrë:
iblikës në ba:  

  

   
r Kuvendi 1

të Serollë dhe Kuvendi 4 Krahinës Socialiste Auio.
nometë Vojvodimes, Ligji 1 këtillë nuk mundtë zba-
tohet parasetë kalojnëtre muaj ngaditae hyrjes
ë fuc

 

Neni286
Nëlëmët që janë rregulluar meligjn federativ,

kës
detyrave të Krahinës, mund te rregullohen geshtje
dhëmarrëdhenjet që nuk janë rregulluar më

'ë qoftë se në lëmët qërregullohen me hgjin fe-
deroliv,SË dhë nëlëmet që rregullohen me ligjin re-

tëre territorin e Re

njet kur kjo është me
drejtavedhedetyravetë Krahinës Ku
mirret bgji federativ, respektivisht ligjiKa
Bien nga Muqiadikporinë nlanikralënor. që E

jnë me Jet ra,nëse to ligjin
Keri, respektivisht meligjin republikan nuke ësh
tëcaktuar ndryshe

 

Nen287

marrëdhënjet    Me bgjin Keni rregullohen
Të 

  

cilën sirurohet dhe perforcohet pozitave.
uar me kushtetute e njerëzve

ES. P. Orrarizatave. vetëqeverisëse dhe € kom
have nëdrejtimin e punëve shoqerore

  

Nën288
Përrealizimine përgjegiësisë se Krahinës në ush

trimin e funksioneve të caktuara të federatës, Kra-

bna jep pëlqimin për ndryshimet € Kushtetutës së
RSFJ dhe per aktet e masat e tjera të federates ti
caktuara më Kushtetuten e dhe merr pjesënë
percaktimin ë zbatimin€ politikes së RSFJ nëmënt

Sipas procedurës se percaktuar me Kushtetit
tëne RSËJdhe mekëtë Kushtetutë

Neni 289

 

Autonome
jërore të

Plani shoqeror i Krahinës Sociahste
të Kosovës bazohet në marrëveshjen shoqi

ashkësive vetëqëverisesetë inierësit dhë të or.
e të bashkësivetë tjera vetëqeverisese dhe

nbi politikën ekonomike mo interes të
përbashkët, si dhe në programet 8 planët c harmoni
kuara reciprokisht te zhvilimit të organizatave tëpu
nës së bashkuarc të asoc e planet
shoqërorë të komunave dhe politikënepërbash
ket të zhvillimit në Jugosllavi

ë Krahines, në bazëtë pla

  

tjera vetëqeverisëse,
€' kushteve të zhvilli

ërbashkëta të
men JË emnimi

 

Plani Shoqëror iE Krakiës përcakton gële orien
timet dhe për nxjerrjen e masavetë polil
ëkonomike,tecilat nxjerrin organet ë Krahinës, në
pajtimme kushtetutën

imin e zhvillimittë ekanorisë

  

produktit shoqëror në territori
Mit te standardit shoqeror. konsumki“bëra
c të përgjithshem, mkusdrimit në pun.
produktivitetit te punës e të konsumitpe Fiona poli

 

   tikën jeteve krahinore dhe ndër-
mit tëobjekteve me interes të përgrthshën për
Kubën. sl dhe kushtet S tjera të përerihshime qe
i kontribuojnë realizimit të funksionevetë Krahinës
€ të komunave

Ligjet e dispozitate tjera dheaktete përgjith
shmecë nsrren per zbatimin e politikës ekonomiko
të Krahinës, si rregull,rxarren njëkohësisht mëpla
min shoqërortë Kral

e përshkak të rrethanave esencialis
të ndëyshuareeshte domosdoshme te Bëhen at.
shime nëpolitikën e përcaktuar ekonomike ose në

 

 
hje Net respektivisht aktet tjera përkatëse
nd te nxirren edhe para se të kelojë kohapër të

lën mërret plani shoqëror i Krahinës

Neni 290
Krabino. kujdeset per kushtevesigurimin e

materiale dhe kushteve te tjera për nxitjen e Shshë
mit mëtë shpejtë ekonomik e shoqerortë rajoneve
no mat të Eukunre ekonomikisht në territorin e
Krahinës

Për nsitjen e zhvillmit më tëshporte ekonomik
iaft të zhvilluara ekono.

in € Krahinës formohet fondi 1

 

rrëdhenict s tjerate ketij fondirregullohen mëligj

Neni 291

 

Për feslizmn e te drejtave detyrave të
verahinës “Krehinës 1 fakomë TË ardhurat, burimet
dhe llojet të cilave përcaktohen meligj.



Nr.4 faqe 90

DRshatë prit dhe, të, dalurat e Krahinës
e buxhetin e Krahi

Neni 292

Banka Popullore e Kosovës është institucion i
sistemit unik monetar.

Banka Popullore 6Kosovës, me Bankën, Popullo-
re të Jugosllavisë e bankat popullore të topa:
kave e TË Krabmës sëVojvodinës, Zbaton poli
2 përbashkëttëemisionit

Kosovës, në pajtim me kush-
tetutën dhe ligjin, në kuadërtë politikës së përbash:
kët të emisioni, përcakton kushtet, dhe mënyrën 6
shtrylëzimit tëfofeieve monetare, në dhe

ra të pevojshme për zbatimin e pale
kës kresitoreTëkrena

Banka Popullore e Kosovës nuk mund tëmerret
me. veprimtarinëtjetër të bankave afare, as të ketë
statusin e këtyre bankave.

BankaPopullore e Kosovës,në kuadër të
tave dhe detyrave veta, ë:

 

  

  

timin e politikës monetarekreditore të përcaktuar
bashkarisht.

Banka Popullore e Kosovës aplikon pavarsisht
Fl

6 devizore. Bankat afare dhe ori e tjera fi
nanciare kanë për detyrë Eu përmbahen vendimeve
që merr Banka lore € Kosovëspër 1.

saj polBanka Popullore e Koso
mjetet bashkësive shoqërorepolitike, e mund të
kryejë, në emërtë tyre dhepërllogari të tyre, edhe
punëtë tjera bankare, në pajtim me ligjin.

'atusi i opullore tëKosovës dhe qeve
risja € saj rregullohen meTi

 

vës merr në depozitë

Neni 293

Krahina Socialiste Autonomee Kosovës, në paj
tim me Kushtetutën e RSFJ,

dhe zbatimin e
Socialiste Federative të Jugosl
ënji e shtetet   

 

€ tjera dhe organiza.

Krahina Socialiste Autonome e Kosovës nëpër.
mjet organeve të caktuara me këtë Kushtetutë dhe
me lgj Jep pëlqiminpër lidhjen e traktateve ndër
kombëlare qëkërkoj
ae ndryshimine ligjeve krahinore nëfuqi, ose mga
tëcilat dalin obligimetë veçanta për Krahinën.

Krahina Socialiste Autonome € Kosoves realizon
bashkëpunimin dhe zhvillon marrëdhënje me orga-

rëanizatat shteteve tëtjera dhemeorganet
e organizatat ndërkombëtare, ne pajtim mepolitiken
€ jashtme të Republikës Socialiste Federative të Ju-
gosllavisë dhe metraktatet ndërkombëtare,

   

Neni294

Nërealizimin e funksioneve të veta KrahinaSo-
cialiste Autonome

'odinës në çështjet me interes
am konmoniiut' të zhvillimit të

përgjithshëm Shoqëror dhe ekonomik.
ahina Socisliate Autonome eKosovës bashkë:

pynon ne republikat socialiste e
Eocinliste Aulonome të Vojvodinës në ushtrimine
funksioneve të caktuaratëfederatës.

të Kuvendi i Krahinës
ovës dhe organet e 01

mizatat e tjera krahinore në kuadër të kompetenca-
'e të veta,
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ina nxit dhe ndihmon bashkëpummin e
nane rennizatave të punës së bashkuar, bash.

kësive tëinteresit, orgë shoqërorepolitike,ve
shoqatave e orenizetave profesionale dhe të shoqa-
tave etëorganizaanizatavetëtjerame komunat, organuzi
tat o punës sëbasi me orgamzatat e tjera në
tëbdblkat socizistedhe në KSA të Vojvodinës

Neni 295

Përrealizimin e bashkëpunimit në zgjidhjen e
çështjeve me interes të Përbashkët, Krahinë Sonlis.
te Autonome e Kosovës, në marrëveshje me republi-
kat socialiste dhe me Krahinën Socialiste Autonome

Vojvodinës, mund të formojë organe dhe organi
zata të përbashkëta.

 

Përfundimet Organeve Etë Girenbniëve, TË
përbashkëta 1obligojnëorganet dhe oigamzatat kra.
hinorevetëm në qoflë seid, “nekuadërtë të drejta.
ve dhe detyrave të veta tëpërcaktuara mekëtë Kush-
fëtutë dhe meligj, 1 verteton organi kompetent krahi-
mor.

Nem 296

Krahina Socialiste Autonome e Kosovës bashkë-
ul 8 KSA të Voj-0:

An $ë tonndëiailjeve zerinbari E pati
Tëtë fitimeve kur kjo

osdoshmepër sigurimin e unitetit” dhe
Shbteti tëtregut Judoeitanë

 

Neni 297

Vendimet, dokumentet dhe aktet tjera indivi-
duale tëlëshuara nga organetshtetërore dhe organi:
zatat eautorizuara në republikat social e në

jvodinës vlejnë njësoj në KrahinënSocia-
e
respekhvisht në Kre

Kosovës sikurse në republikë
e Vojvodines ku janëlë

Neni298

Për zbatimin e ligjeve krahinore dhe dispozitave
të tjera krahinore janë përgjegjëse organet komu
nale, po qe Se kjo ine këtë Kushtetutë ose mu ligj
nuk është lenë në kompetencën e Organeve krahine.

 

” Krahina pmundtë sigurojëdrejtpërdrejt me anë
të organevetë zbatimin e ligjeve dhedispozita-
petëtera përbabin e të cilave janë korgetente

anet komunale,nëse këto greane nuk i
jrmuna tëc betimin 6drejt

përdriëntenhgjeve e të “lspozitëvetë tjera krahino-
ëse edhe. bashkësite vetëqeverisëse

Së interesitdhëorganizatat € bashkësitë e tjen
vetëqeverisës:

  

Neni299

 

Ki
komunë:
ve administrativenga rempbtence e Kr

e komunaveqë të themelojnë
ëm për

në

 

përkatëse,
kuinet, $ të ardhirare për ëryerjan e këtyre punë:
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PJESA E TRETË

ORGANET E KRAHINËS SOCIALISTE AUTONOME
TË KOSOVËS

Kreu X

KUVENDII KRAHINËS SOCIALISTE AUTONOME
TË KOSOVËS

1. Pozita dhe kompetenca

Neni 300
uvendi 1 Krahinës Socialiste Autonome të Ko-

sovës është organ 1 Vetaqeverisjes shoqërore dhe
organ më i lartë 1pushtetit në Kuadërtëtë drejtave
dhedetyrave të

Kuvendikryenpunet nga kompetenca e vet në
bazëdhe ne kuadër tëkushtetutësdhe ligjit.

Neni301
Kuvendi,sibartës themelori tëdrejtave dhe de

tyrave të Krahinës, në mënyrë të drejtperdrejtë dhe
eksktunve,

endos mbi ndryshimin e Kushtetutës se Kre-
tinës'Socialiste Autonometë Kosovës, jep pëlqimin
për ndryshimet e Kushtetutës së Republikës Sociahs-
te Federative të Juoslavisë dhe të Kushtetutës së
Republikës Sociahste të Serbise:

ërcakton politikën dhevendos mbi çështjet e

 

. mbrojtjen popullore
imin shoqërortë Krahines:

nxjerr ligje krahmore dhe jep interpretime
nttënjeni

preh Shoqëror, “buxhetin dhellogarine
parinë të Krahin

nxjerr planin rena dhe planin e zhvill
mit hapëdor të Kretës,

6. shqyrtonçështjet nga lëme e pohtikëssë ja-
shtmë e eve ndërkombëtare: jep pël

  

time
mate dhetëtraktateve ndërkombetare,

T. përcakton propozimin respektivisht ep pëltemin për regullimin emi ve mbi të cilatKur
vendi i RSFJ vendos në ropozimit respekt
visht pëlqimit të keprendeve republikane e krahinore

8. përcakton politikën e zbatimittëligj
dispozitavetë tjera krahinore dhete akteve tëpër-
gjithshme të Kuvendit,si dhe

€të organizatave krahinore në
këtyre

 

dh kryejnë punët meepemërtaltonbazët€ orrenizë
të tyre dhefushëveprimin etyr
10. themelon organizata të punës
11. shpallreferenduminkrahinor:
1. vendos mbi ngarkimin£Krahinësmeborxh

ave publike krahinore:
“në.E jepamniipër Vepra” penalë te përcaktuara

me i k Në
7 sd organizondhe ushtron mbikqyrjen shoqëro-

bashkuar:

 

  

te,
15. ushtron kontrollin politiktë punës së Këshi

Mit Ekzekutiv të ës Sociahste Au-
Eerës tË oranerenëvekrëhinore të adm

nistratësdhe të bartësvetë funksioneve publike e të
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funksioneve të tjera shoqërore që përgjigjen para

 

nspozitat e tjera dhe meaktin e për-
gjithshëm të Kuvendit,

yrton mendimet dhe propozimete Gjyka-
luesete Kosoves mbirealizimin embrojt:

jës së kushtotutshmënisë 6 të ligjshmërisë dhe merr
e mbi

17.Shqyrton raportet e organeve krahinore të
administa eve të jurisprudencës dhetë or-
Kaneve e tëoiganizatave të tjera,kur kjo është caktu-
Be më Le,

  

pëlqimin per ndryshimin eterritorit të
Krahinës Socialiste Autonome të

gjedh dhe rëvokon delegacionin ë Kuvendit
te Kroni SoadhzteAntaqome të Kosorës në Dhe
mëne Republikavee të Kratunave të Kuvendit të Re
publikësSocialiste Federative të Jugo:

jedh dhe shkarkon anëtarin e Kryë
RepubGodisiste Kelaraive të Jugosllavisë nga
e

Grkonanëtarët € Kryesisë së
KrahinësSocialiste Autonome të Kosovë

23. zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe nënkrye.
tan Kuvendit, ret e Këshiht

  

 

të tjera,të cilat sigjykata krahinore themelohen
azë të ligjit, si dhe funksionaret bartësit etjerë

të funksionevepublike e të funksionevetë tjera Sho-
qërore për të cilëtkjo eshtë caktuar me këtë Kushte.

) Ose aktin tjetër të Kuvendit,
mëson dhe. shkarkon sekretarët krahinorë

dhe udhëheqësit tjerë të organeve krahmoretë ad
ministrates e të orgai
interes
rorin publik të Krahmës, A
te vetëqeverisjes dhe funksionarët e anëtarët e tyerë
te organevetë qeverisjes përtë Cilët KJO eshtë caktu:

ë këtë Kushtetutë, meligj ose meaktin tjetër
tëKuvendit:

24. nxjerrrregulloren e punës te Kuvendit dhe
vendos mbi organizimin e puhës së shërbimeve të
Kuvendit:

 

ëndos mbi zgjatjen e mandatit te delegatëve
në Kuvend dhe mbi Zgjatjen e mandatit të delëgatë.
ve nëkuvendete komunave:

26. e punët e tjera të caktuara me
kushtetutë

Kuvendi mundtë nxjerre deklerata, rezoluta dhe
rekomandime mbi çështjet nga kompetenca evet

2. Përbërja dhezgjedhja
Neni 302

Kuvendine Krahinës Socialiste Autonometë Ko-
Bashkuar, Dho-

ima ShoqërorePolitike
së Bashkuarka90delegatë, Dho-

Komunave 50 delegate dhe Dhoma Shoqerore
Politiko 50 delegatë.

Neni 303
ën e Puni e përbëjnëdelegar

tet e njerëzve punues në organizatat e punës së ba.
ar dhe ne Organizatat e tjera vetëqeverisëse” E

më bashkësitë e punëDhomëne Komunave e përbëjnëdelegatët e nje
rëvepunues“dhetë qytetarëvenë I

'n ShoqërorePolitike parbënë delegatët
e njelome punues € të qytetarëve të oi
dresnizate Shoqërorepolilike
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Delegatët
zgjedhin del
të kuvendevetë komun:

Kandidatët përdelegatëi propozojnë,nga radha
ç anëtarëvetë vet, VER

 

mbitë cilat ekziston drej
punstorët ËS tëcilët bashkojnë punën dhe mjetet e

Ka eAT

 

  

   

ëGreahëve
e të Shoetave,sisl

at
Listën e kandidatëve përdelegatë E përcekon

konferenca kandiduese Lidhjes Socialiste të
ht Punues.

Neni 805

Bashkuar. delegatëteNë Dhomën e Punës së

 

ao Ahoqërorepoliliko 8 të
ne

egjedhen nëpërpjesëtim me numrin e njerë
oRaeësta respekt bashkësi.

“xi Dhamë zgjedhin delegatë edhe
punues që pun rimtarinë bujqësore, zejta-
Fe dhe në veprimtaritëengjashme me mjetete pu.
nës mbitë cilat ekziston e ËRpronësisëbarkë

rëzit purues metë cilë punën dhe

  

  

 

përpjestim me pjesë
tërësishëmShëEKa

Lëmët punës së bashkuarnëtëcilat zgjedhen
delegatët dhe1murit1 delegatëve që zgjedhet në to
si dhe numrii delegatëve që zgjedhin njerëzit pu
ues në bashkësitë punuese të Organeveshtetërore

tëshogaiare dhe
Ik janë të 0

izuara si organizata tëpunës së bashkuar,si dhe
ushtarakët aktivë dhe personat civilëme shërbim
Pjes e krmatosura tË RSFJ, përcaktohen me HEJ.

Nëqoftë se nëdisa lëmë të punës së bashkuar,
it të njerëzve punues, et numri i

    

je që nuk është në proporcion me rëndësinë
çë përfaqësimin e disa lëmëve të punës së bas

ar, me “ej mund $ë caktohet numrimë i vogël i de-
legatëve që zgjedhen nëkëto lëmë.

 

Neni 806

Delegatët për Dhomën e Komunavei zgjedhin de
Jegatët E dhomave tëbashkësive lokale të kuvendeve
të komunave, phvotim Pë.

Kandidatët velegatë i propozojnë delegacio-
pet E bashkësivelokale nga radha e anëtarëve të kë
tyre,delegacioneve,

e kandidatëve për delegatë epërcaktor
konferonca kandiduese ç Lidhjes Socialistetë Popu
lit Punues.

 

Neni 807
ena stënëDhamëëHoqëre,

roroltimedeklarohen, në
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kendidatëve, delegatët e dhomave, shoqërorepolitike
të kuvendeve lunave, me votim tëfe

istën unike të kandidatëve e përcakton ma
marrëveshje organizatat shoqërorepole, në kua-
dër të Lidhjes Socialiste të Populhë Punues, nga ra-
dha e delegacionevetë veta

Neni 308

Zgjedhja dhe revokimi dKlasëre për dhomat
e Kuvendit rregullohet me

së këtë tigj rregullohet edhe
ër zgj e delegatit në dhomat e, Kuven-

AnëPrendtëdelegatit të cilit 1 ka pushuar mandati
'a kalimit të kohëspër të cilën është zgjedhur.

procedura e kandi.

Neni 309

Kuvendet e bashkësive vetëqeverisëse të intere.
sit për lëmëne arësimit, shkenc , sende.
fësitë dhe tëmbrojtjes sociale, të organizhare për
terntorin e ËS, në mënyrëtë bara-
bartë me dhomën kompetente të Kuvendit mbi gëshe
tjet dhe marrëdhënjet nga këto lëmë nga kompeten-
€a e Kuven

 

3. Fushëveprimi dhe puna

Neni310
Punët nga kompetenca e Kuvendit dhomati

kryejne në mënyretë pavarur, nëfushëveprimin 6
barabartë dhe në mbledhjen e përbashkët, nëpajtim
mo këtëKushtetutë.

nga kompetenca e Kuvendit, në vendosjen
mbi të cilatmarrin pjesë kuvendet e bashkësive ve
tëqeversëse tëinteresit, ën dhoma kompetente
ë Kuvendit në mënyrë të barebertë kave
bashkësisë përkatëse vetëqeverisëse të interesi

Vendimi mbindarjen pjesës së ardhurave
ashkëta dhe nevojat e përgjith:

destinimine vellimin e mi,
Pe PërKëto Pevoja mk eutëmerretpo qe so

ë aprovon Dhoma e Punës së

 

at

 

Neni811
Pho te Punës së Bashkuar shqyrton dhe

isht mbi çështjet e. marredhënjet “ga
i ë ndarjessëpje

përbashkëta e të
E, financave:

  

ses së të ardhurave për nevojate
përgjitiotme Shoqërore: ekon
edukimit

  
rësimit, punës shkencore,prunturës,

  tjera të Kuvendit
ose në mbledhjen e Përbashket të dhomave.

Neni312
Dhoma e Komunave shqyrton dhe vendos para.

sisht mbi rregullimin dhe.Shrytë
ndërtime sitë dëndeve në
mbiorganizimine bashkësivesaa
jen nëto,si dhe mbi çështjete tjera mein
përbashkët për njerëzit punuese qytetarët në bash:
Pësitë lokale.dhe nëk përveç për ato çështje

mbi tëcilat vendos në mënyrë të bë
Fabartë medhomat etjera të Kuvendit ose nëmole.
dhjen e përbashkët të dhomave.

    

Neni 313
Dhoma, ShoqërorePolitike shqyrton dhe, vendos

puzarëztltmbi eështiet. dha marrëdhënjet që kanë
të bëjnë me:realizimin e pozitës kushtetuese the ba
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razisë së kombere

 

të Kobbëives Politikën ejasht
je dhe rej 'alizi
hirin“dhe mbrojtjen e sistemit socialist vetëqe

të per ar me Kushtetutë, për për ato
ështje mbatëcilat vendos nëmënyrëtë Barnbarte

eranëpi Kuvendit ose në mbledhjen e

 

përba
KjoDhomëie“Mendime € propozimeDhomës

r dhe Dhomessë Komunave mbi
SanijeeapunëveTra

Neni 314

Secila dhomë bën pavarësisht. verifikimin Q
mandateve dhevendos mbi te drejtat mandato imun:
taro të anëtarëvetë vet, bënnsien dhe shkarki
mbin E kryetarit të dhorhës dhe të kryetarëve e ane.
tarëvetë Komdioneve. “eshle dhe të forumeve te
tjere,të porhershem e. të përkohshmetë dhomës.

icimit të snandateve, delegatët japindek
vratë solemnesipas teksht që e përcakton

   

Neni 315
e Punës së Bashkuar dhe Dhoma e Komu-

Fefsshëvepriin e barabartë shqyrtojnë dhe
vendosin mbi: planifikimin hapësiror dhe  urbaniz-
min, merrëdhë banesave, statistikën, matjen
dhe kadastrën e tokës: mbrojtjen e natyrës dhe të
ambientit tënjeriut

Neni 316

DËpar e Pës së Baslikuur dite Ihqesa ëheqë-
rore-Politike në fushëveprimin barabartë shqyri
jnë dhe vendosin mbi: marrëdhënjet jurdikepronë.

detyrimeve, për
  

sore: marrëdhënjete e
rave penale e tëdelikteveekonomike dhe të përgje
gjësivepër to: ekzekutimin e sanksioneve pendledhe

€ kundravajtjeve.

Neni 317
Dhoma e Komunave dhe Dhoma ShoqërorePoliti-

ke në fushëveprimin c barabartë shqyrtojnë dhe ven-
dosin mbiçështjet dhe marrëdhënjet nëlëmën e: pu-

rendshme të vetëmbrojtjes Ënoqërore: së
gurimit të komunikacionit: jurisprudences dhe
area,$€ përgjithshme: sistemit të rjedhje
ve: n zdike: zeadiminit të Hriye, të “drejtave
dhe detyravetë qytek martesës dhe marrëdhë-
njeve mat pëtë prindërve e te

dhembi jet që kanë të
iminterritorial të komunave.

Komunave dhe Dhomi3 ShoqërorePolit:
ke në fushëveprimin e barabartë bëjnë2

 

  

nëfushëveprimit respektivisht në
Veprimin barabartëtëdhomave tëtjera.

Neni 318
(Të flitha dhomat e Kuvendit në fushëveprimin

€ barabartë shqyrtoinë dhe vendosin mbi. cështiet e
mbrojtes, popullore:

  
ngari rxh dhe shpalljen

sëhuave publike krakinore dhe zhvilimin e rejonive
mjafttë zhvilluara,
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Neni 319
pibledhjen e përbashkëttë dhomave të Ku

Kushtetutës sëvenditvendosetmbi: n
Krahinës,Socualiste 'antonometë Kosovës: dhënjen

t per ndryshimin € Kushtetutës së RSFJ
dheKashelies së ES tëSerbisë: dhënjen pëlqë
mit për e teri shinës Sodialis
te alonoma të Kosovës, zgjedhjen e delegacionit të

  

 

tëdhesekretarit të Kuvendit dhe nxjerrjen e rreg
llores së punes të Kuvei

Neni 320
Dhomat e Kuvendit, secila në kuadër të fushe-

dispozitave të tjerë dhe qikteve të përgjithshme që :
ka nxjerrëu dhe t'i bëjnë pyet

në Kuadër të fushëveprimit të vet, mund
të KËRKOJNË” raporte dhe sqarime, nga udhëheqësit
organeve krahinore të administratës dhe të organiza.
fave që kryejnëpunët më interes për Krahinën

Neni 321
Kuvendit muna t'iDho: paraqesë dho-

ëstjet e Për xjerrjen akteevega fu

s
ë   si

fa“hetë aktit tjetër ose çështjet nga Poshëvenr
mës tjetër dhet'i japë mendimepër

Neni 322
Të drejtëqë të propozojë ligje dheakte të tjera

ka çdo delegat i dhomësnëdhomë, këshilli dhe ko
misioni i dhomës në komisi-
TKKeshKrekutiv€ kuvenditdhe ku
vendi 1 komunës.

Inicitivë për ngjerren e ligjeve mund të para.
PRperr

tt” shoqërore-politike, organet shtetërore dhe
qytetarët.

Neni323
ompetente mund. të vendosë që propo

 

në mbledhje,për të dhënë mendi:
medhepropozime, përfaqësuesit e organizatave të
urës, së bishkuaë,organizatave, shoqërorepolitike

organizatave e të bashkësivetë tjera vetëqe
verisese

Neni 824

Dhomat mbajnë moledhje dhe vendosin veçmas
nëmbledhjet e
E ahGratTerrin pjesë në mënyrë të barëbar.

të në nxjerrjen e hgjit ose tëaktit tjetër mund të
vendosin. që Ligjin ose aktin tjetër Hilë ta shqyr.
tojnë mbledhjen e përbashkët, e të vendosin
mbitënë mbledhjet ndara.
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Dhomat mund të vendosin që në mbledhjen e
përbashkëttë shqyrtojnë çështjet me interes të për
bashkëtpër këto dhom:

Neni325

im në Kuvend dhe në dhomat e forumet e
tjera të“dj këtë Ku

të, me ligj
t të

është publik, përveç nëse me tu
ose më ven Kuvendit tes-

dhkimës nuk caktohet që votimi të jetë  

  

 

ëm
Kushtetutëose meligjështëcaktuarse për vendosje

lotëfuqishme është e nevojshme shumica € ve-

p
ë
R
Ë

uvendi, në mbledhjen e përbashkët të dhoma-
Peër plotfuqishme në qoftë se në
mbledhje është e pranishme shumica e delegatëve

ornave, e vendimi konsiderohet se dshtë nxjerrë
nëse përtë ka votuar shumica e delegatëve, përse
kur një kije Kadhtolutë kërkohet shungen q vejantë

Neni 826

Ligji ose aktitjetër nenxjerrjen të cilit marrin
pjesë në mënyrë tëbarabarte di të tri dhomai
€ Kuvendit konsiderohetse është nxjerre kur voto-
het në tekstin identik në dhomat kompeteni

itë së për tekstin identik telignt ose të
etër nuk arrihet pëlqimi pas evë
snjeshme të çështjes konteshjese. dhomat

tonë komisiorine perbashket nga numrii njëjtë
tari cilit i besohet hartimi i propozimit

dhjen e konflikitt.
ë qoftë Se në komisionin e përbashkët mu

arrihet pëlqimi ose, dhom: 1
që e ka propozuar onionipropozimi i Janit
jjaktittjetër paramtet në mbi

qoftësë as në mbi
Bet VËqimi, nii kontestuesDiqet nge rendii
Kuvendit dhe Tmun ihet përsëri në rend te
ditës me propozimin e njërës nga dhomat, vetëm
asi të kolonë pleshtë mua nga“ta e Pejes në
rendi1 ditës, e para kësaj kohe vetëm në bazëtë
vendimit të dhomave kompet

Kur dhomat kompetente nuk arrimë, pëlqimin
merastin e nxjerrjes së aktit, e nëse mosnxjerr
e aktittë tillë do të shkaktonte çrregullimin e stadi
litetit të tregut apo nëse të “i shkaktohej
dëm $ konalësmueshëm beshkësisë Shoqërore, Më Pro.
pozimin e Kryesisë të Krahinës Sociahste Autono-
me të Kosovës, Dhoma e Punës së Bashkuar merr
masatëpërkohshmekur ajo merrpjesë nënxjerrjen
e aktit, respektivisht masat e përkohsi
Dhoma Shoqëroresolitike. Akti imbi masat e përkoh-
hme mbetet në fuqigjer sa të nxyret sl
dimtar në dhomat kompetente e mi
vit nge dite e marriss së masave tëpërkohshme

  

  

  

Neni327

prtë se ibi propozimin e ligjit ose të aktit
tjetër nëvendosje rrethtë cilit merr pjesë kuvendi

teresit në mënyrë
mpetente të Kuvendit, nuk

pëlqimi zbaton procedura e harmoni
zimit e varësia për dhomat e
jashtimtë mbajtjes

ihoma kompetente e Kuvendit
t bashkësisë. ve
pëlqimin as pas 2

akti kontestues konsiderohet se është nxjerrë
nëtekstin që € aprovon dhoma $
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Neni 328

uvendi ka rregulloren epunës metë cilën
rregullohen çështjet e: organi të brendshëm

e të punës se Kuvendit: vakidhet më” hollesisht
fushëveprimi i dhomave të Ki it, mënyra € pje
sëmarrjesse, kuvendeve të bashkësive veteqeverishts
në vendosje te barabartë me dhomën kompetenie të
“Kuvë punëne delegatëve në dhoma.
dhe “mënyra realizimite të drejtëve dhe detyrave
e tyre, bashkëpunimit të Kuvendit me kuvendet e
bhshkëtive të tjera shoqërorepolitike, organzatat
ashkesitë vetëqeverisëse, organizatat SHOQErOrePoli

fike e organizatate tjera dhe çështjet E tjëra me ie
teres en e realizimin e detyrave
dhe përgjegjësive të tiy

bhomë e Kavendit nxjerr rregulloren e
punësmbi organizimin dhe punën e vet në pajtim
merregulloren e punës të Kuvendit.

4. Të drejtat dhe detyrat e delegatëve në Kuvend

Neni329

Çdo delegat në Kuvend katë drejtëqe t'i para:
“qesë dhomës anetari së cilës është propozime te
ligjeve, vendimeve, rekomandimeve, deklaratave €
PAShtrojë çeshtjetë tjera nga fushë-

i dhomës

Neni 330

Delegati 1 dhomës ka te drejtë qe në dhomën
tarjë cës është të propozojë chqyrtamin e çë.

ëjnë me pol
kshihebkzekutv tëKurendit,zbatimin ë ligjeve
Ose me punëne organeve krahmore të administretes,

Çdodelegat 1 cjte qe Keshillit
Ekzekutiv të Kuvendit dhe unkionaseve që
heqin organet krahinore të administratës Vu” bëje
pyetje që kanë të bëjnë me punën e tyre.

 

Neni331

Çdo delegat ka të drejte të kerkojë informatë
ja. funkisonarët vendit, Këshillit, Ekzekutiv të

Klvendit dhe nga funksionaret Që udhëheqin orgë
net krahinore të administratës,

mariose Këshilli Ekzekutiv i Kuvenc
kanë përdetyrë ti jepin delegatit të dhomes nufori
maten€ kërkuer.

ushtrimin e detyrës së vet në Kuvend,dele.
gati ka të drejtë që nga Organet shtetërore, Organi
zatat e punës se bashi e Organizatat € ba
Shkësitëtjera vetëqeverisëse Të Kërkoshënime
të nevojshme për punën e vet në Kuvend.

5 Këshillat dhe komisionet

Neni332

r shqyrtimin € propozimeve të ligjeve dhe
të aktevetëtjera,
ntikës
ra dhe
dhe shqyrieain egjeështjeve të tjera nga kompetenca C
Kuvendit dhe e dhomave, Kuvendidhe dhomat mund
të formojnë komisione, këshilla die forume të tjera
punuese të perhershme

e formimit, përberja, fusheveprimi dhe
autorizimete forumeve punuese përcaktohen me rre-
gulloren e punës dhe mevendimin e Kuvendit dhetë
dhomavotëti

  

 

  

 

Neni 883
Në Kuvend formohet Komisioni për zgjedhje

dhe emërime,
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Ky. Komision shqyrton të gjitha çështjet dhe
propozimet lidhur mcZgjedhjen, emërimin dhë shkar

Kuvendit, si dhe çështjet
Spërondhshme tË “politikës së kuadrove në rane

 

Kryetari, nenkryetari i Kuvendit dhe kryetarët e
dhomave

Peri 384

Kuvendi kakryetarin dhe nje ose mëshumë nën-
kryetarë që zgjedhen për katervjet

Kryetari dhe nenkryetarete Kuvendit zgjedhen
nga radhae delegatëvenë
ekryetarin
Kurendikasekretarin

Neni 385

Kryetari 4 Kuvendit, porfaqëson Kuvendin,

rra. në mbledhjene përba: të dhomave të Kuve.
ndut dhe Io, kryetëret, e, dhomave përi ën
shkruanaktete tjera të Kuvenditqe i kanë nxjerre
dhomat dhe Ku
vendit

shpall zgjedhjet për delegatë të

Neni336
id dhomës përfaqëson dhomën, thërret

morëdhjesE dhomës dhë i kryeson dhe nenshkruan
nitan E PeRETË dora

e dhomes 1 dhërvet kryet t dhornës
në bënitë venit të vet nhonnës këdë mentë
vën e vet, është i rrasë mbledhjen
me kërkesën e kryetarit të Kuvendit, Kryesisë së

'ahines Socialiste Autonometë Kosovës, si dhe
“më rregulloren c punës

  jom,
ri 1 dhomës nuk thërret mble-

hjen e dhomes, KAEshtëcekruar mo koteKushte
të, dhoma do te mblidhet methirrjen e dhjetë dë.

degetëve të vet
 

Neni 387

 

ari 4 Kuvendit bashke me nënkryetaret e
guvenddhe kryetarët e dhomave të Kuvendit shqyr.

ështet e harmonizimit e të t të

dinë
net dhe organizatate tjera në Krahinë

7. Zgjedhja e anëtarit të Kryesisë së RSFJ

Neni 838

Zgjedhjen dhe shkarkimin e anëtant ne Krye-
sinëe Republikse Sonaliste Federative të Jugosllavise
siPërfaqësues të Krahinës Socialiste Autonom
Kosovës, c bën Kuvendi në mbledhjen e përbashkët
të dhomave, mevotim të fsheht

andicatin për zgjedhjen anëtarit të Kryesisë
së Republikës Socialste Federative të Jugosllavisë e

Lidhjes Socialiste
ovës.

Anëtar i Kryesise zgjedhet kandidati që ka fi
tuarShumicën e votave të të gjithë delegatëve në

 

“Aniëtari i Kryesise se Republikës Socialiste Fede-
të Jugosllavisë, për punën e vet në Kryesi per-

gjigjet para Kuvendit.
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Anëtari 1 Kryesisë së Republikës Socialiste Fede.
ve të Jugosllavise ke per di i paraqesë në

qendrimet eKuvendit mbi Qeshtjet nga. korr
ë Kryesisë së Republikës Socishste Federa-

     

e së Republikës Socialiste Fe
ton

ev.    në“mciativën
nët e Kryesisë se Republikës Socialiste
eeqr

tesaj

  

 

Kreu xI

KRYESIA E KRAHINES SOCIALISTE
AUTONOME TË KOSOVËS

Nen329
Kry Krahinës Socialiste Autonometë Ko-

soves periaqëson Krahinën Soci onometë
Kosovës dhe ushtron të drejta €detyratë tjera të
përcaktuara më këtë Kushtetutë

      

Nen340
Kryesia
1 shqyrtonçështjet me rëndës jetën politi  
   

 

ke, mike, soci: diturale në Krahinë, real
mon Paraioë tË kerbora E LË kombveive,Mi dhë
Geshtjet lidhur mezhvillimin € metejshëm tëmarre
dhënjeve socialiste vetëqeverisëse ne të gutha le-
met € jetes shoqeroredhe merr intiative për shqyr-
tamin € tyre në Kuvend dhe në organet e organiza-
tatë tjera “krahinore,

qyrion bazat përcaktimin e pohtikes
së sa he propozimetperzgjedhje respekt:

(One të caktuara në organet
me,
  

rOpOzOn Ze
rëve të Këshillit të Krahinës Socialiste Autonometë

edhjen dhe shkarkimin e anëtar

ës,
4. shqyrton çështjete përgjithshme dhe çeshtjet

tjeratë bashkëpunimit Krahinës me republikat
Socialiste dhe me Krahmen Socialiste Autonome të
Vojvodinës,

5 harmonizon qëndrimet me Kryesinë e RS të
oztisëdha Krvesius eKSA te Vojvodinës mbi çë.

 

 

 

janë me interestë përgjithshem për Re-
ule ei arës

6 bënfalje në pajtim meligjin
Kryesia njohton Kuvendin mbi punën e vet, më

metën e vet dhe me kërkesën E Kuvendit

Neni 341

Kryesia, në reahzimin € puneve dhe detyrave
nga lëmae mbrojtjes popullore, përcakton planin e
mbrojtjes se Krahinës, jep për marrjen e
masusetë pregatitjeve të ekonoruse veprimta-
rave shoqerore dhe t mobilizimit tëto gjitha buri.

e per mbrojtjen c përgjithshme
komunave“ 8 s E g ë

s
ë
)

EE
PS
:

8 8 sË

dhotë orgamzalavetë tjera e të qytetarëve për fun-
ksionimin dhe punën nërastrrezikutëdrejtpërdrejtë
nga lufta dhenëluftëdhe siguron zbatimin e masave
tëgatishmi

Kryesiaformonsi forum këshilidhënës Këshillin
g Mbrojtjes, Popullore përbërja, organizimi dhe fu.
PobvenrienLë cilë Bërënktohetmi

ryesia udhëheq rezistencen € “popullit në luftë
mëtorët8 Krelani.
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Neni 342

Kryesia në kohën e gjendjes sëluftës ose në
rast rreziku të drejtpërdrejt nga lufta, qoftë se
buk ekziston mundësia mblidhet Kuvendi,

err dekrete me fuqi ligjore mbiçështjet nga kom
petenca e Kuvendit, kryen tëtjera lidhi

jen dhe shkarkimin e.funks
emëron dhe i shkarkon Kuvendi,si dhe punët lidhur

etë drejtat e imunitetit të delegatëve

1onarëve që

e
atëZgjasë gjendja e luftës, në qoftë

vendit,
he

se këtë e kërkojnë interesat e te dekret me
fuqi gjore mund të pezul U ë

 

dhe të përcakton organizimi 1

 

Kryesia dekret ia paraqet për vërtetim
Kuvendit posa ky të ketë mundësiqe të mblidhet

Neni 343.

Kryesinë e përbëjnë pari dhe tetë anëtarë.
Anetaret e Kryesisë zgjedh Kuvendi.
Kandidatët përanëtare tëKryesisë 1 propozon

Konferenca Krahinore e Ladhjes Sociahste të Popullit
Punuestë Kosovës.

Anëtarë të Kryesisë sipas pozitës janë kryetari
I,Kuvendit dhe kryetari 1 Lidhjes se Komunistëve

(4 EpeSIA Zgjedh kryetarin nga radhe e anëtarëve

Neni 344

AnëtarëteKryesisë zgjedhen për katervjete.
d të zgjedhet më shumëse

herë preshit Anëtar” i Kryesisë
Në mandatittë anëtarit të Krye-

sisë parëkalimit të Kohës për të cilën është zgje.
andati i anëtarit të posazgjedhur tëKryesisë

anëtarit të

 

Ti
gjendjessë luftës, mandati

tme gjersa të vazhdojë kjo
krijohen kushtet për zgjedhjent gjersa e anë.

tarëvetë rinj të Kryesisë.

 

Neni 845

Merastin e marrjes së detyrës,anëtarët e Krye-
sisë, në mbledhjen c përbashkët të të gjitha dhoma.
ve,japin deklaratën solemne,sipas tekstit që e për-
cakton Kuvendi,

Neni 346

Anëtarët e Kryesisë gëzojnë imtunitet sikurte dër
Kuven.legatët ni

Mbi funit e anëtarit të vet vendos Kryesia.

 

Neni 347

Kapunon dhe pesdë në mbledhj

 

i Kryesisi qëson Kryesinë, thërret
mbresëEekesi dhetpse Përshkruanshtet
që inxjerr Kryesi jdesetpër zbatimin

6 përfundimeve të Krye:
vervetari 1 Kryesisë është kryetar i Këshilit të

Mbrojtjese

  

Puna Kryesisë përcakton më
nonësisht me maloren ee punës të Ki

Kreu XI

KËSHILLI I KRAHINËS

Neni 348

Krahina Socialiste Autonome e Kosovës ka Kë-
shillin e Krahinës

Këshillii Krahinësshqyrton çështjet e zhvillimit
soçialiet vetëqeverisësae gështjet e tjere, te për
ithshmeme rëndësi për Krahinën dhe për qëndre

flet Pro) etë. Informon Kuven
Kryesinë e KSA të Kosovës.

i Krahinës1 zgjedh Kuvendi
tuntëorëvetë shquar shoqërorëpolitikë,

shkencorë dhe punëtorëve të tjerë publikë e pro-
ruesvE.
Qrarësini dhe imliryrae penës së, Këshillit të

Krahmësrregullohen me

Kreu xIl

'HILLI EKZEKUTIV I KUVENDIT TË KRAHI-
PENA SOGJARISTE AUTONOME TË KOSOVËS

Ne 849

Këshilli Ekzekutiv ështe organ ekzekutiv 1 Ku-
vendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosoves

Këshilli Ekzekutiv ushtrontëdrejtatdhe detyrat e
yetanë bazë dhe ne Kundërtë Kësaj Kushtetute dhe
gji

Neni350
Keshilli Ekzekutiv:
1. përcjell gjendjen dhe realizimin e pontikës

së Kuvendit dhe 1 propozon Kuvendit përcaktimin e
ës:
propozonligje e dispozita të tjera dhe akte

të përdjidishme dhe ka të drejtë japëmendimin
çHigjevee tëdispozitave tetjere dhe

tëaktevetë pë e që ia paraqesin Kuvendit
propozuesit etjerë të autorizuari

përcakton, propozimin planit shoqëror të
Krahinës, përcakton pi € buxhetit krahmor
dhe të Nlogarisëpërpërfundimtare krahinore dhe ku
deset, për it krahinor dhe të
garisë Pëërimdniarekrahinore:

err dekretligje, vendime dhe dispozita
tjera.për Zbatimin E ligjeve e dispozitave të tjera
dhetë akte E

  

min e ligjeve e dispozitave te eve
të përgjithshme të Kuvendit,

kujdeset për realizimin e politikës në lëmën
e mbrojte popullore dhepër zbatimin e pregatit-
jeve për mbroj adërtëtë drejtave dhe de-
yrave tëpërcaktuara me këtë Kushtetutë dhe më
i
SË permonizon dhe orienton punën e organeve

kreninore të administratës përsigurimine realizimit
të politikës dhe zbatimit të ngjeve, dispozitave te
tjeradhetëakteve te pergjithshme të Kuvendit:

$. ushtron mbikëqyrjen e punës SË organeve kra:
ninore të edeninistratësdhe abrogondispozitate tyr

jenë në kundër she dispozatën
Fjetër se me dispi jë ai nxjerre
për zbatimin e ligjit.oskrMkjetër dhe të aktit
të përgjithshëm të

cakton parimet € thshme të organi
Gaprshinore,

formon shërbime profesionale dhe shërbime
të tjera për nevojate veta dhe shërbime të ë
shkëta për nevojat e admimstratës krahinore:

S
Ë
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emëron dhe shkarkon funksionarët të
SEEio GaPAKE me hej përtë

Bulloren € vel të
TËkayen edhë”punë të tjera tëpërcaktuara meKushtetutë dhe me I

 

Nem 351

Këshullin Ekzekutivtë Kuvendite përbëjnëkrye-
tari dhe numri i caktuar q anëtarëve, tëcilët 1 zgjedh
Kuvendi.

ozimin e Komisionit per zgjedhje dhe
emërime, Kuvendi emëron pë ndala” aeShe
Këshillit Ekzekutiv sekretarëte sekretarinteve krahi
nore ksionarëte tjerë që udheheqin organet
krahmorete administratës dhe organizatat krahinore
të caktuara melg

hu

 

një osë më shumë nen
pazaretëësht“dhe”pekderari, Ti TëPer

dha anëtarëve te vet
Qoitë së kryetari Oscanetari 1 Këshillit Fike.

Kutiv rgledhet nën radha € dolezalove në Kana
on mandati i delegatit në Kuvend.

 

Neni 352
Jeryetari dhe anëtarët e Këshillit Fzekuhy zgje
en për kater vjete

tar1 Këshilht Ekzekutiv mundtëzgjedhet
peroarie njëjtë mësë shua dy berë E

Andtarët Këshilit Pkrekuiiy nëLongjesh
dy hero rresht, jashtimisht,sipas procedurës së
përcaktuar më ligj — edheper nje periodë të man
datit
paanetar 1 Këshillit Ekzekutiv mund të jep

dorehea

  

st të mandatit teanëtaritteKë:
shitë pare kalit të. kohës për të

e PA
Mit zgjat gjersa të skadojë
Këshillit në vendin tëcilit ështe zgjedhur.

 

Neni 853
Kryetar, dhe anëtarët e Këshillit Ekzekutiv gë

sojas, fruritat Ekirgo delegatët Dë
eu netetRëst:

nit Ekzekitiv vendos Keshilli
Neni354

 

ryetari i Këshillit Ekzekuhv përfaqëson Kë
shin, Vjaciot për sbalinin e perundshove dhe
renhziimin 6 Politikes së Këshilit, nënshkruanaktet
ë 1 nxjerr Këshill, kujdeset, për aplikimin e rregu

Nlores së punës të' Këshilt dhe për reahzimin e
bashkëpunimit. me organete tjera dhe me organiza
tat e bashkësitëvetëqeverisëse,

Kryetaritherret mbledhjet e Këshillit me ini
“ne vet, me propozimin e Kryesise se Krahe

pësSocialiste Autonometë Kosovës,kryetarit të Ku
venditose të së paku pesëanëtarëve të Këshullit

Neni355.
Organizimi dhe mënyra e punes së Këshillit Ek

zekutiv përcaktohet meligj.

Neni 856.
Këshilli Ekzekutiv i Kuvendit, në kuadertë të

drejtave dhedetyrave , është përgjegjës
para Kuvenditpër gjendjen nëtë gjitha tëmët
tës shoqerore, per reahzimin e politikës
min 6ligjeve €dhspozitave tëtjera dhe akte
gjithshme të Kuvendit dhepërorientu
fizimine punësSë organeve krahinore të admini

.

 

Këshilli Ekzekutiv mund t'i propozojë dhomës
së Kuvendit që të shtyhet shqyrtimi 1 propozimit të

Gazeta Zyrtare e KSAK.
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 lig, disporitës, tjetër tit të përgjithshëm të
Kavencat ose që, për shqyrtimin t Çësi cak

misiom 1 perbashkët ng
tarët e dhomes kompetente te Kuvendit dhe vhetarët

thrret mbledhja e
te Kuvendit në të cilën ai do të

paraqitte qëndrimin vet.
Veni357

g
i
t   

   

 

ohtikes Si
   përgj:

PoetKl“se nuk m
 ete cilit propo-

und të marrë përsipër pergje
gjës ushtrimingfuntsionit të vet nëso duk
Mcrret ly ose dispozita tjeterdheaktit përzjutt
shem nxjivrjen e tëcut 'pozon, Këshilli Ekze-
kutiv mund të shtrojë çeshtjen e votëbesimit

ë qoftë seKëshilli Ekzekutiv jep dorëheqje ko-
lekive 0: mat e Kuvendi japin votëbesi
min nëTastë të bera kur Këshllit 1 pushon
funksioni, si Mbetet ne detyrë gjersa te zgjedhet
shalli i ri Ekzekutiv

  

 

S
ë

 

   

Neni 358
Secila dhomëe Kuvendit. me propozimin e se

paku dhjete atëve, mund të shtrojë çështjen
hallit Ekzekutiv

“MB.cështjen 6votebenitet të Këshillit Pkzekue
tiv zhvillohet debati në dhomat e Kuvendit

    

 

Neni 359
Se pakudhjetë delegatë ne Kuvend mund te

paraqi homene vet interpelancë për shqyrt-
Min 6 çështjevetë caktuara politke dhur mëpanë
€ Këshillit Ekzekutiv

 

Nemi360

Kuvendi mund të abrogojë ose të anulojë gispor
ziten llit Ekzekutivqë është ne kundërshtim

ë Kushtetuten, gjin ose poziten tetër dhe me
kën epërgjithshëm që ni € ka nj

 

Neni361

Kur Këshilli Ekzekutiv konstaton se organet e
Krahinës nuk zbatojnë ligjet federetivedhe dispozi
tat e tjera federativepërzbatimin dhe aplikimin e

ve janë përgjegjëse organet ne Krahinë,
pekdivisht so oeburrt Bearinoës te nderit TË
ngjerrindispozita dhe akte të tera ose nuk ndër-
marrin masa dhe veprime administrative për zba-
timin dhe aplikimin e ligjeve repubhkane qe apli-
kohen nëtërë territorin e Republikës, do të marrë
mass në kuadër të të drejtave dhedetyravetë tij
për zbaimin dheaplilamin c këtyre disponiave.

 

Kreu XIV

ADMINISTRATA KRAHINORE

Neni 362

Për kryerjen e punëve të administrates në kua-
dërtë të drejtavedhedetyravetë Krahinës themelo-
hensekretariatet krahinore dheorganete tjera kra-
hinore të administratës

Për kryerjen e puneve te caktuara administra
tive, Profesionale e punëve të tjeramund te theme
lohen pleqesi, organizata që kryejnë punë meinteres
për Krahihendhë organe e organizata të tjera
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Kryerja e punëve të caktura profesionale për ne
vojat e Organeve, krahuor nëvetë caktuara

e nëkuadërtë tëdrejtavedhedetyrave
të Krahinësmundt'u besohet meligj edhe organr

kuardhe orgëmzatave € ba-
shkësive të tjera vetëqeverisëse.

Organet krahinore të administratës dhe organi
at krahinore themelohen suprimohen dhe fu.

shëveprimii tyre përcaktohet me ligj.
Neni363

t krahinore të adminis he, organi
zatat”Krahinoore punët nga kompetencae vet i krye
jnë në mi 8 bazë dhe në kuadërtë

e të admimstrates dhe organi
miat krahinore kaneper detyrë të sigurojnë zbati
min ligjeve dhe dispozitavetëtjera në pajtim me
politikën e përcaktuar nga Kuvendi dhe me synimet
€ Kuvendit dhe qëndrimet e synimet parimore të
Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit

Neni 364

 

  

krahinore, të administratës dhe organi
'ahinore zbatojnë drejtpërdrejt ligjet e dis-

pozitat tjera dhe aktet e përgjithshme vetëm kur
Kjo është parashikuar Shprehimisht me ketë Kush.
atë oerine nej

  ë sigurohetzbatimi ligjeve dhe i
dispozitavetë era, meligj mund të caktohet që
organet, krabino: minietratës t'i kryejnë punët
e dhspektimit drejtpërdrejt në territonn t Kreun
në pajtim metë drejtat dhe detyrat e Krahinës të
përcaktuara me kushtetutë.

Neni 365

 

'Kur këtë e kërkojnë rrethanat e jashtëzakonsi
Këshillit Ekzekutiv, sekretariateve

të administi

ushtrimin e këtyreautorizimeve, këto organe dhe or-
ganizata,gjate kohi rrelbeza e ash.
Zakonshine, mund të organizojnë u
dreperdrejt ksionet SEakbra tëinkuzdrojnsnË
këto aksione ekspertë të vet dhe ekspertë të orga-
neve kom a ratës Bidre të caktojnë
Se të marrin drejtpërdrejt masatë tjera që Kërko
mërrethanat e jashtëzakonshme në rgjonin e rrezi

  

Neni 366

Sekretarët krahinorë dhe funksionarët e. tjerë
që udhëheqin organet krahinore të administratës dhe
orgamzatat krahinore $ emëron ishkarkon Ku-
vendi, me propozimin e Komisionit për zgjedhje dhe
emërim.

Funksionarët që udhëheqin organetkrahinore te
administratës dhe organizatat krahinore dhefunksio-
parëte tjerë që i emëron Kuvendi, emërohenpër ka-
tërvjetë.

Funksionarët që udhëheqin organet krahinore të
administratës dhe izatatkrahinore dhefunksio-
harët6 tjerë të përcaktuar me ligj që emëron Ku-
vendi, mund të errërohen dy herërresht,epërgasit
timisht, sipas procedurës së e hg) —
edhe përnjë periodë

  

së
mandatit.

Neni 367

Funksionarët që udhëheqin organetkrahinore të
administratës dhe organizatat krahinore, të cilët
emëron Kuvendi, janë përgjegjës personalisht, para
Kuvendit dhe Këshillit Ekzekutiv për punën vet,
për punën e organit respektivisht të organizatës që
udhëheqin, si dhe për gjendjen në lëmën përkatëse
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të jetës shoqërore ne kuadërtë kompetencave të or-
gurit respektivisht të organizatës që udhëheqin.

mënyra €realizimit tëpolitikës dhe
të formave të tjera të përgjegjësisë sëkëtyre funk
sionarëve përcaktohen me ligj.

Neni 368

Funksionarët qëpaa orgenet krahinore të
administr: rëhinoreMund
nxjerrinrregullore, uu për zh

jeve, dispozitavenËfjera dhesiteve të
përgjithshme të Kuvendit dhe dispozitave të Këshi

Ekzekutiv, në qoftë se për këtë janë autorizuar
Shprehimisht mekëto dispozita respektivisht akte,

Nem 369

 

mksionarët që udhëheqin organet krabunore të
dministratës dhe organizatat krahinore kanë pë

i ë Keshillin Pkzoku.

 

detyrë që, me kër-
kesën e Kuvendit omavetëtij, të këshilla.
vedhe të komisioneve,të japin informata dhe sqari-
membaçeshtjet ngaflshëveprimi 1 organeverespek-
tivisht organizatave që udhëheqin dhe të japin për-
gjegje për pyetjet e delegatëve në dhomat Ku

Neni 370

Organetkrahinore të administratës dhe organiza-
tat krahinore bashkëpunojnë me organet dhe orga-
nizatatpërkatese federatave, si organet Or-
ganizatat je dhe të rahinës Socialiste
Autonometë Vojvodinës, dhe mund të marrin

minën $ forumeve, ndërrepublikare
eta,

rvoja dhe të shfrytëzojnë forma të tjera
perkatëse bashkëpunimi

Neni371

ganet krahinore të administrates dhe organi
zatat krahinore bashkëpunojnë meorganizatat e pu-
nës Sëbashkuar, bashkësitë e interesit dhe me organ:
Zatat e bashi Eevetos an ne
çështjetpër ë “ilatkëto orgamzeia janë posaçërisht

 

Për këto Çështje organizatat e interesuara kanë
të drejtë t'i shfaqin qëndrimet, mendimet,vërejtjet
e propozimet c veta në mënyrëtjeter të marrin
pjesë në zgjidhjene tyre

Kreu XV

GJYKATA KUSHTETUESE E KOSOVËS

Neni 372

Gjykata Kushtetuese e Kosovës:
1 vendos mbi pajtueshmërmë e ligjeve krahi

nore me Kushtetutën e Krahinës Socialiste Autono:
metë Kosovës:

2. vendos mbi pajtueshmerinëe statuteve te Ko-
munave me Kushtetutën eKrahinës Socialiste Au
nomete Kosovës dhe i

endos mbi pajtueshmërinë dispozitavedhe të
aktevetë tjera të përgjithshme tëorganeveshtetë.
rore,të organizatavetë punës së bashkuar dhetë or.
ganiatave E tëbashkësive të tjera vetëqeverisëse me

htetutën e KrahinësSocialiste Autonometë Koso
vës, dh dispozitat e tjera krahino-
e, ligjin republikan metëcilin rregullohen me ima

rrëveshje marrëdhënjetpër tërëterritorin e Repub
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Nikës, Si dhe Imbr nte sea Jane keto akte në Kunder.
shtim me ligjin federativ për zbati
janë, përgjegjëse, organet në Kral

odës mbi pajtueshmërinëc'dispomivetë
orgalievekrahinore Lo xjeria për zatipozi
republikane që aplikohen në tërë territorin c Rëpub-
Nikës meatoligje

zgjidh konfhktet mbi të drejtat dhe detyrat
midis Krahinës dhe komunavenë terntorin e Kra:
binës, St dhe konfliktet midis dy ose më Shumë
komunavenëterritorin eKrahines, ne qoftë se për
Zglidhjen e konflikteveto tilla ak,Kitë parashikur
më ligj kompetence E gjykatës

ës vendas mbi kondikst përkonipetencs midis
ghykatave dhe organevetë tjera në Krahinë,

ryen edhe punë të tjera qe 1 janë lenë në
xombelcicë mekëtë Kushtetut

mund të vlerë.
ërinëe ligjeve dhe kushtetutshm

rinëeligjshmërinë e d-spozitave kteve te për.
gjithshmete organeve kesive shoqërorëDoli:
fike dhe te aktovetë përgjithshme vëtëneverisëse qe
kanë renënga fuqia. nëse nga rënja nga fuqia gjer
në fillimin € procedurës nuk ka kaluar më shtimë
Senjë vit

 

 

Neni373
Gjykata Kushtetuese përcjell dukuritë meinte

res për realizimin e kushtetuti
informon Kuvendin për gjendjen dhe problemet €

alizimit të kushtetutshmërisëe tëligjshmerise dhe 1
je Finenën ozime për nxjerrjen

himin e ligjit dhe marrjen e masave të
imin e kushtotutshmerise 6 to ligjshmë.

8, vetëqeverisjes
ë qytetarëve dhe

organizatave e të bashkësive vetëqeverisës

 

Neni 874
Kur Gjykata Koheskonstaton se orgam

kompetent nuk ka poziten per zbatimin
ihinës Socialiste

sovës, ligjitkrahinor dhe dispo:
vetëtjera krahinore,e ka qenë 1 obhguarte nxjerrë
dispozitën e tillë, dota informoje për këtë Kuven-

 

Neni 375

Gjykata Kushtetuese, gjatë procedurës gjernë
dimitpërfundimtar, mund
  bazë të leni

të përgjithshëmtë organit
e Aktit te përgiihe

respektivisht
ria e të cilit vlerësohet, nëse me zbatimin
tund të shkaktoheshin pasoja të dëmshme

të pamënjanueshme.

pozitës tjetër dhe aktit
bashkësisë shoqerorepolitikeos

shëm veteqeverisës. kushtetushmena

Neni376

Punae Gjykatës Kushtetueseështe publike.
Neni377

kata, Kushtetuese, përbëhet nga kryetari dhe
gjat gjyqtarë, të cilët 1 zgjedhKuvendi 1 Krah

çcialiste Autonome të
tari dhe gjyqtarët e “ENykatës Kushtetuese

i nuk mundte zgjedhen

  

përsënnëtë njëj on.
Kryotari dhe gjyqtarët $ Gjykatës, Kushtetuese

puk m në të njëjtën gatë në
kuvendin ttashkësSË shoqërorepolitike eo)Ë Orga-
eveekzekutivetë tyre, as funksionarë te emëruar në
organete tjera shteterore, as nuk mundtë ushtrojnë
nërtënjëjtën kohë funksione tëtjera më autorizime

Gazeta Zyrtare e KS
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jeta, dhe gjyqtarët Gjykates, Kushtetuese
përoicë nbanitetsikurse deleentët NË Kuv
te drejtate imumte eP

Ë E
l

   

Neni 378
Kryetari dhegjyqtarët e Gjykatës. Kushtetuese

mund të shkarkohën para se t'u skadoje mandati
yetëm në qofte se vetë Kerkonnëqë të Shkarkohen,
nëse dënohen per veper penale me denim heqje lirie
Ëpo nëse humbin përherë aftësitë 6 punës për të
ushtruar funksionin e vet

Shkaqetper shkarlemin kryetarit dhe të gjyq:
tarëve të Gjykatës Kushtetuese para se cu skadojë
mandati 1 përcakton Cistat ushtetuesedhepër kë-
të njohton Kuvendin.

Nëqoftë se kry
ese, kërk

 

 

  

  

 

e KryataniGjykates Ku

  mi
tre paraqitjes se

jykata, Kushtetuese, me kërkesën e krye
'ë konstatojë

Gjykatënts Qa
për Këtë dota njohtojëKuvet

Gjykata Kushtetuese mundtëvendosë që kryetari
ose gjyqtar 1 Gjykatës kunder
cedurapenale të mos ushtrojë detyren ne Gjykatën
Kushtetuese gjersatë zgjasë kjo procedurë

   
Nen319

Kryetan dhe gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese
parë së t'marrin dekyrën japin deklaratën solemne

ant të Kuvendit të KrahinësSocialiste Au-
tëKosovës has tekstit qe € përcakton Kur

   

Neni 880

qoftë se Gjykata Kushtetuese konstaton se
Ngi krahinor nuk ështe në pajtimme Kushtetutën

'inës Socialiste Autonome të Kosovës do ta
konstatojë këtë me vendimin e vet. të Cilinna Qër-

gjashtë muajsh nge dita
ushtetuese të harmonizojë  mitti

ngj me Kashlerutten.
esën € Kuvendit,

p
LOTEKushieuë

e ligjit  

1 do të
K

ninor nuk eshtë në
vendosëqë,g)
që nukjane ne

Gjykata Kushtetuese konstatonse dispozita,

 

ëoneakt të pergnthshëm, res.
pektivisht, ato ë tij që nuk janë në pajtë

Meciilën dhe ligjin Krahinor, respektnsht

 

e orga 5
ligjit republikan qe aplikohet Tejtërëor
Poli” undërshtim ligjë, doPë
Pulë ee nbrogojeketë dispozite, respektivisht ato
norma të saj qe jane ne kundërshtim mekëtëligj.
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Neni 381

Ligjetpërtë cilat është konstatuarse kanërënë
ozitat tji

  
jer në këtë ditë nuk janë zgjidhur në mënyrë të

Plotfuqishme.
Dispozitat dhe aktet e tjeratë përgjithshme, të

nxjerrë.për zbatimin itave që nuk mund
të aplikohen më, nuk dotë zbatohennga dita e Shpa-
Njes së vendimit të Gjykatës Kushtetuese, në qoftë
se Nga vendimi del se këtodispozita ose akte të
përgjithshmejanë në kundërshtim me Kushtetutën

Hate Anonore të Kosoves,Ngjin
erativ për zbatimin e të

janëpërgjegjëse organet në
aneve krahinore,

republikan që aplikohet në tërë terri
kës,nuk do te aplikohen nga

shpalljes së vendimit të Gjykatës Kushtehlese, “në
qofte se nga vendimi del se këto dispozita janë në
vundërshtim me këtë ligj

kzekutimi 1 akteve individuale të formë
prerë. të nxjera në bazë të dispozitave që nuk mun.
të aplikohen më, nuk mundas tëlejohet as të kot
e nëse ekzekutimi ka filluar idalohet.— 00tënc

Nen 382

   

Secili mund të marreiniciativë
rocedurës për vlerësimin e ehsuhimërëdhe

Bejshmërsë.
e procedurës para Gjykatës Kushtetuese

una ta kërkojni
Kuvendi i KSA të Kosovës dhe kuvendii ko-

pëR:
. Kryesia eKSA të Ke

3. Këshilli Ëxzekutiv 1 Kuvendit të KSA të Ko-
sovës, përveç për vlerësimin e kushtetutshmërise dhe
Uigjshmërisë së dispoziteve që i nxjerr Kuvendi d
KSA të Kosovës:
SAgjykata, ëse çështja e kushtetutshmërisëdhe

   

'shmerisë dhe ligjshmërisë paraqitet në pu-
mën 6 prokurorit publik:

Shrani“shoqëror krahinori vetëqeverisjes:
TË NËS Së bashkuar, bashkësia

tokalë, BËShkësia vetëqeverisëse e interësit' 036 OF
ganizata dhe bashkësia tjetër vetëqeverisëse, në
qoftë s lur e dre: saj e përcaktuar
Ko knëntotutë, gjin krebinar 656 Tigjis federativ
për aplikimin e të cilit janë përgjegjëse organet

  

8. sekretari krahinor ose organitjetër krahinor,
secili në fushëveprimin e vet, përveç për vlerësimin
e kushtetutshmi ligjeve dhe kushtetutshmërisi
ë ligjshmërisë sëdispozitave të Këshillit Ekzekutiv
të Kuvendit të KSA të Kosovës:

9. organiqësipas
zu

   

Je
autorizuar
tjetërtë pë
rorepole“dhe aktit të përgjithshëm vetëgeverisës,

shkak të mospajtueshmërisë së tij me Kushtetu.
e ligjin, respektivisht kundërshtisëme ligjin

federativ për zbatimin € tëcilit Janë përgjegjëse or-
ganet Kri

   

 

pinë
10. Shërbimii Kontabilitetit Shoqëror.-
Gjykata Kushtet mund të fillojë edhe, vetë

procedurën për vlerësim 8 Kushtetutshmërisë
ligjet

 

Neni 383

 

Secili që iështë shkelure drejta meaktin indivi
dual Përrukdimtat ose të formëssëprerëtë nxjeri
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të, ligjit, dispozitës tjetër ose aktit tëpër
e
E 'bërgjitoshëm vetëqeverisës, që Sipas vendimit të
Gjykatës Kushtetuese nuk është në pi
tetutën dhe lgjin krahinor, respektivisht që është
në kundërshtim me ligjin federativpër zbatimin të
cilit janë përgjegjëse organetnë Krahinë,ka të drejte
të kërkojëngaorgani kompetent “ndryshimin € këij
nt indivi

 

  

  in për ndryshimin e aktit individual
perfundimtarosë tëforvës së prerë Të ndera ml
Bazë të ligjit, dispozitës tjetër oseaktit tëpergutin
shëm të orgamt të bashkësisë shoqërore politikedhe
aktittë përghëhshëte, vetëqeverisës që Si)

që është, në kundërshtim me ligjin federativ për zba-
cilit jane përgjegjese organet ne Krahi

mundtë pramtet brënda afatit pre

 

tuese në ,Gazeten zyrtar a dërgi-
mii aktit individual gjer në marrjen e vendimittë
Gjykatës1za ka -aluari oë, shumë 86. DIS vi

jykata mevendim të formes seprerë refu-
zon vë aplikojë dispozitën ose aka s përghtnshen E

it të bashkësisë shoqërorepolitike ose akt
përgjithshem vetëqeverisës për shkak të mospajtue-
shmërisë e me Kushtetutën ose me ligjin, e
Siykata Kushtetuese konstaton së mospajtueshmëna

ë nuk ekziston, secili që i ështe shkelur ndonjë
€ drejtë muna të kërkojë ndryshimin e vendimit të

€ shpalljes së vendimit të Gjykatës

Në qoftë se konstatohet se me ndryshimin e ak-
tii individual nuk mund të mënjanohen pasojat e
shkaktuara me zbatimin e dispozii
në pajtim me Kushtetutën ose meligji
Kushtëtuese'mund të caktoje qe këto pasoja të më
mjanohen me rikthimin në gjendjen e mëparshme,
meshpërblimin e dëmitose në mënyrëtjetër

 

Neni 384

 

Organet shtetërore, organizatat e
shkuar dhe organizatat e bashkësitë e tjera vetëqe-

 

janë meinteres për zhvetë ndërmarrin veprimeqë
llimin e procedurës.

Neni385
Gjykata Kushtetuese nxjerr vendime dhe aktve-

ndime me shumicën votave të tëgjithë anëtarëve
tëGjykatës

Gjykata Kushtetuese,sirregull, merr vendime në
bazë të shqyrtimit publik.

ëtari i Gjykatës Kushtetuese qëveçon mendi
min ka të drejtë dhe për detyrë ta shprehë me
shkrim dhet'ia paraqesë Gjy

Neni386
të procedurës ligji dhe dispozita tjetër,

aktii përgjithshëm i bashkësisë shoqërore-politik

janë mënjanu: e
pektivisht të paligjshmërisë, Gjykata Kushtetuese
mundtë konstatoje vendimseligji dhe dispozita
tjetër ose akti i përgjithshëm nuk kë qenë në pajtin

e Kushtetutën, respektivisht ligjin.
Gjykatës Kushtetuese, sa u përket

kovë, iudvidunie, Kë” etëkt jtë juridik. sikur
se vendimi metë
nga. fuqia, respektivisi
anulohetdispozitatjetër oseaktii përgjithshëm.
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Neni 387

g Gjykatës Kushtetuese jane të obli
ese tëGËskutue

Nërast nevoje, din e vendimittë Gjy-
katës Kushtetuese e siguron Këshilli Ekzekutiv 1 Ku-
Vendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosoves

Gjykata Kushtetuese mund te kërkojë qëkundër
personitpërgjegjës të merren masa për shkak të
mosekzekutimit të vendimittë Gjykatës Kushtetuese.

Neni 388

'endimet e Gjykatës Kushtetuese shpallen në
,Gazotënzyrtare tëKi spelshvisht në gazetën
të (6 cilen është shpallurlgj. dispozita tjetërose
akti. i përgjithshëm, mbi tëcilin ka vendosur Gjykata
Kushtetue:

Neni389
Giykata Kushtetuese ngerr dispozita më të ho.

Nësishme mbi procedurën dhe rregullon pavarësisht
or,

Gjykatës Kushtetuese dhe efekti
juridik £ vendeve të Gjykatës Kushietuese mund
tërregullohen edhe me

Kreu XVI

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, PROKURORIA
PUBLIKE E KRAHINËS DHE AVOKATI SHOQË-

IR KRAHINOR 1 VETËQEVERISJES

Neni 390
Giykata Supreme eKosoves:
1. vendos, në kuadër to kompetencës se përcak-

tuac me Te” mbi” ankesatkundër aktgjykimeve dhe
vendimeve të tjera të gjykatave tërregulli

2. vendos në shkallë e parë
tuar me

a. vendos mbimjetet e jashtëzakonshme juridike
Kundër rebdhnere lë dorimlasë prerë të glykalare
të regullta në pajtim me hg.

 

  sshtë cake

4. përcakton qël t pari dhe mendimet
arimore Juridikembi çështjet që janë me rëndësi

për zbatimin umk të ligjeve krahinore nga ana €
gjykatave,

5. zgjidh konfhtket për kompetencë midis gjyka-
tave në Krahinë,

6 kryen edhe punëtë tjera që i janë lënë në
kompetencë me hgj në kuadër të tëdrejtave dhe
detyrave të Krahinës.

Neni 391
mksionet e, prokurorisë, publike në kuadër të

të drejtave dhe 4 e Krahinësi ushtron Pro-
kuroripublik i Krahinës.

Neni 392
Prokurori publik £ Krahinës përdor mjete jure

cilat ështëi autorizuar meligj në çë
shtjetpërtë” ilat ështe kompetente Gjykata Supre
mee Kosovësdhegjykatae lartë, dhe kryen punëte
tjera të caktuara meligj.

 

Neni 893
Funksionin eavokatitshoqëror të vetëqeverisjes,

në kuadër të të drejtave dhe detyrave të Krahinës,
€ushtron avokati shoqërorkrahinori veteqeverisjes.

gatokotin Shoqëror krahinor të vetëqeverisjes £
n dhe e shkarkon Kuvendi i Krahinës Socia-

listeAutonome tëKosovës.
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PJESA E KATËRT

NDRYSHIMI 1 KUSHTETUTËS SË KRAHINËS $0-
CIALISTE AUTONOME TË KOSOVËS

Neni 394

dryshimin e, Kushtetutës vendos Kuvendi
i krahinës Socialiste Autonome të Kos

Neni 395
Eropoziminperti hyrë ndryshimit të Kushtetur

tës mundta paraqessecila dhomëe Kuvendit,së
20 delegatë respektivisht anëtarë të Kuvendit, Krye
sia e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës dhe
Këshilli Ekzekutiv Kuven

repozimit përti hyre ndryshimit të Kur
shtetutës vendos Kuvendi,

propozimin përt'i hyrë ndryshimit të Ku
tetulës japin mendimin kuvendet e komunave, Or-

paniaiet, shoqërorepolitike dho Organizatat E Dash
kësitëe tjera vetëqeverisëse krahin

ropozimi për ndryshimin € Kushtetutës mund
te ketë formën e amëndamenët kushtetues ose të
hgjit kushtetues.

 

Neni396
Projektin e akt për ndryshimin e Kushtetutës

së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës e për-
cakton Kuvendi dhe e nxjerr nëdiskutim publik.

Neni397
tavendi, pas diskutimit të zbatuar publik, për-

cakton propozimin e ndryshimin
shtetutësdhe vendos ml

shim$ Kushtetutes është 1 aprovuar në
Kuvend Pese per tË kanë votat dy te tat e Të
gjithëdelegatëvenë Kuvend

Në ryshimi 1 Kushtetutës nuk. api
vohet, propozimi “për ndryshimin e Kushtetutës për
çështjen e njëjtë nuk mundtë përsëritet parase të
kalojë një vit ngaditakur është refuzuar propozimi
për ndryshimin saj

 

Neni 398

Ndryshmin e aprovuar të Kushtetutës së Kra-
mnës Socialiste Autonome të Kosovës e shpall Ku
vendi.

Neni399

Nfoidhenjen e pëlqimit për ndryshimin eKu
shtetutës se Republik caliste Federative
gosllavisë, dhe Kushtetutessë. Republikës Seritë
6 Serbisë vendos Kuvendi 1 Krahinë Sociasite At
tmetë Kosovës rus shmihicën Bretytu betash
të të paithë delegatëve të Kuvendit.

 

PJESAE PESTË

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 400
a en akt i përgjithshëm vetëqeverisë

nëkëte Kushtetutë kuptohen marrëveshjet shrogërore
he ë cilat rregull.

hen marrëdhënjet e përgjithshmevetëqeverisëse dhedhe
ërgjithshme të OrEs

anizataveetëbashkësivetë

 

 fjera vetëqeverisëse.
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Neni 401

,Fërzbatimin e kësajKushtetute dhe si
gplikimin € sajdo të mxdrret Ka

es e nxjerrin dhomat e Kuvendit
sipas procedurëspër nxjerjen e hgjeve. Propozimii
ligjit Kushtetues aprovohet me shumicën prej dy të
tretash,nëseci

 

omëtë Kuvendi
zbatimin e Kushtetutës së

Krahinës Socialiste Autonome të Kosovësshpallet
dhe hyn në fuqi njëkohësisht me Kushte

Neni 402

Kjo Kushtetutë hyn nëfuqiditëne shpalljes

Nëbazëtë nenit 335 të Kushtetutës së Krahinës
Socialiste Autonome të Kosovës, jep

DEKRET

'HPALLJEN E LIGJIT KUSHTETUES PËR
ABATIMIN E KUSHTETUTËS SË KRAHINËS.

SOCIALISTE AUTONOME TË KOSOVËS

Shpallet Ligji Kushtetues për zbatimin e Kushte.
tutës së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, të
dili e eprovolKuvenat $ KrahuGoonate unë
me tëKosovës,në mbledhjen e përbashkëttë të gjitha
dhomave më 37 shkurt 1

Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës
KKNr. OI

Prishtinë, 27 shkurt 1914
Kryetari i Kuvendit,
Tijaz Kurteshi, d.v.

LIGJI KUSHTETUES

PËR ZB. 'SHTETUTËS SË KRAHINËSE KU:
SOCIALISTE AUTONOME TË KOSOVES

 

Aplikimi i tës së Krahinës Socialiste
PArlonome tëKosovë

Neni 1

ashtetuia e, Krahinës Socialiste Autonome të
Kosovës aplikohetditën pall Kuvendi i Kra-
hinës Socialiste Autonome tëKosovës, po qese në
pikëpamjetë aplikimittë disa gispozitave të sajnuk
është caktuar ndryshe me këtëLigj.

së Kra-N aploni $ ndierë të Kushte
ës mbi or-hinës BociaisieAutonome të Kosovi

ganet krahinor
  

Neni 2

Dispozitat e Kushtetutës së Krahinës Socialiste
përbër-

 

nën në kuadër të kompetencës që ka sipas dispozi-
tave nëfuqi.
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Dispozitat e Kushtetutës së Krahinës Socialiste
Autonometë Kosovës,që kanëtë bëjnë me
e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës apliko

konstituimit të saj Das zgjedhjes së
esisë në bazë të Kushtetutessë Kra.

Ke VAtonomnetë Kosovës
Dispozitat e Kushtetutës së Krahi ocialiste

në me“esillim

   

Organe: krahinore të administratës dhe organit
tat qëkryejnë punët me interespër Krahinën vazh.
dojne uadër të kompetencës së tyre të
përcaktuar medispozita në fuqi.

Neni 3

'gjedhja e delegatëve për Kuvendin e Krahinës
goceAutonome të Kosoves do të behet gjer më
20pri

e parë e Kuvendit të ri të Krahinës
SocieteAdtondme të Kosovës meqëllim konstitui
mado te mbahet gjer më 6 maj

Mblëhjen e parë e thërret kryetari 1 Kuvendit
tëtanishëm të Krahinës Socialiste Autonome të Ke
sovës.

Gjer në zgjedhjen e kryetarit të dhomës të
Kuvendit të Kralunës Socialiste “Autonome tëKoso
ves, punën ledhjes së parë të dhomës c udhë.
neq delegatimëi vjetëri dhomës.

Gjer në zgjedhjën e kryetarit tëKuvendittë Kra-
hinës Socialiste Autonomete Kosovës, punën mble-
dhjes sëparë të Kuvendit e udhëheq kryetari 1 Ku.
vendit te tanishëm të Krahinës Socialiste Autonome
të Kos

 

Neni 4

t e Kryesisë së Kuvendittë Krahinës 50
cionit” Autonome të Kosovës do t'i Zgjedhe Kuvën

abinez Sorialiste, Autonome“ores me
njëherë pas konstituimit të ti

Neni 5

 

arin dhe enëterët e Këshillit Ekzekutivtë
reovoiTË Kerokimët Bocimiste Auionome të
ësdo t'izgjedhë Kuvendi menjëherë pas Konshtu.

të
nmdemi Fkzekutiy . Kuvendit të Krahmës Socia.
liste Autonome te Kosovës do të konstituohet, dhe
këtë fillojë punën poate ditë kur zgjedhen anetarët

3.Aplikimi1
nës Socialiste Auf
vendete komunave

dispozitave të Kushtetutës së Krahi-
me te Kosovës mbi ku

Neni 6
Dispozitat e Kushtetutës së Krahinës Socialiste

Autonome të Kosovës, qe kan E
mpetencën e. kuvendet

komunave e të organeve ekzekutivetë tyre, apliko.
hen nga dita embledhjes së tyre me qëllim kon
tuimipaszgjedhjes së TË nëbazë të
KushtetutessoKrahinës Socialiste Autonome tëKO
sovës dhestati x

Gjernëmbledhjen '€ këtyreorganeve, kuvendet
e komunave dhe organet politikeekzekutive të tyr
vazhdojnë punën mepërbërjetë tanishmenë kuadër
të autorizimeve qëkanësipas dispozitave në fuqi

Neni 7
Zgjedhja e delegatëve në kuvendet e komunave

do tëbehet gjer më 15prill 1974
Kuvendet ereja të komunave do të mblidhen

me qëllim konstituimi gjer më 26prill 1974.
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Neni 8

Statutet e komunave do të nxirren gjer më 5
mars 1974.

Kuvendet £ komunave gjer më 5 mars 1974, me
venc tyre, në pajtim me Kështetutën e Krabi
MËEevinihe Kuboeoi18 Ke

 

vetëqeverisë:

Neni 9

Bashkësitë lokale, ne rajonet ku nuk janë for-
muar,do të formohen gjer më 10 mars 1974

ashkëmitë Ioësle ngeëëatutia, respekivisht vendi
minstatutartëtyre,dotë caktojnëgjer më15 mar:
1074 numrine anëtatëve të delegacionit dhe mënyrën
e zgjedhjes e të revokimit të anetareve të delegacio,

 

gjedhja e enciarëve tëdelegacionevetë bashkë
siveElle dotë përct gjer më 31 mars 1974.

i dispozitave me Kushtetutën e
ShoGoci Autonometë Kosovës

 

Neni 10
Kikrahinor dhe dispozitate. tjera krahinore,

 

g çektuara mekëtë Ligj, po që se sipas ketij Li
gji nuk bren ngafuqia.

Neni 11
Ditëne hyrjes nëfuqi të këtij Ligji bien ngafu-

agji rabi zgjedhjen e deputetëvetë Kuvendit
të ahDoooEu Koso en
vë elektorale (Fletorja zyrtare e KSAK”, nr

2. Ligji mbizbatimine Lagjit kushtetueste Kr
këneeSoblohate Kutonome të Kosovës. (fletor
zyriare e KSAK”, ni

3. Ligji mbi zbatimin e. gjel
nëX të Ligjit kushtetues (5 Krehinda Bocialiste Bar
Pe të Kosovës (,Fletorja zyrtare e KSAK”,

4. Ligji mbi Gjykatën kushtetuese të Kosovës
(Fletorja zyrtare e KSAK”, nr 4112).

Neni 12
Gjer më31 dhjetor 1975 dotë harmomzohen me

Kushtetutën e Krahinës Socialiste Autonometë Ko-
sovës të gjitha hgjet krahinore që nuk janë në paje
im tmeKushtetutën e Krahinës Socialiste Autonome
të Kosovës.

rocedura për vlerësimin e kushtetutshmënse
gë dispozitave, të kotyre ligjevemund te fillohet

e para se të kalojë afatii nizimut.
Neni 13

  

Dispozitat krahinore të nxjerra për zbatimin e
ligjeve krahinore, të cilat do të harmonizohen me
dispozitat e Kushtetutës së Krahimës Sociahste Auto.

vë rmonizohen njëkohesisht
me harmonizimine hgjit krahinor c më së lari
brend: Afat prej tro muajsh nga dita e harmonizi-
mittë

 

TigjëhTepublikane me të cilat, nëbazëtë pikës
1 të Amendamentit IX të Kushtetutës së RS të Ser-
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bise, janë rregulluar marrëdhënjet dhe çështjet që

 

min këtyre marrëdhënjeve dhe Çështjeve, embsë
Jargu gjer më Si

krahinore me të cilat jane rregalluar ma:
rredhëajet dhe çeshtjet që në bazë të Kushtetutëssë

(8 Serbisë rregullohen në mënyrë unike për
ne e Radeblkoon Lë terntorit s Kë
fals forddatentë Ehagtës gjer në regënë

publikan mbirregullimin e këtyrë ma-
edhë çështjeve

Nen14
Dispozitat e ligjeve krahinore që kane të bejnë

të vetëqeverisëse të interesit,
k Janë në Pajtim me Kushtetuten e Krahinës

Socialiste Autonometë Kosovës, n në pajtii
E Kushtetuten 8 Krahinës Socialiste Autondme të

rë

 

në nxjerrjen e ligjit mbi pjesemarrjen e
përfaqësuesve të bashkësisë shoqërore

e interes të veçantë shoqëror, m
që fen deponia: e NëjeteBëziktoneeEmbikere me
të cilat është caktuar Eënyra e pjesëmarrjessëpër.
faqësuesve të bashkësisë shoqërore nëqëvë
organizatave të këtilla.

Gjer në nxjerrjen e ligjit mbi kushtetdhe meny-
rën e emërimit dhe shkarkimit të organëve punedrej-

 

 

 

1 ketyre organeve bëhet në
pajtim me duspozitat ekzistuese

Nen 15
endet e komunave do t'i harmonizojne me

gasrsSos Arbnome të Ko
sovës dispozitat e veta gjer me 91 r 1975

Kuvendet e komunave porizojnë me
Kushtetutën e Krahnes Socialiste Autonometë Ko-

ë
gjera, krelunore brenda afatit prej tre muajs

këtyre ligjeve të
dispozitave nëbaze të të cilave nxjerrë më Ku-
shtetutën e Krahinës Socialiste Autonome të Koso-
ves,PO Qe së nukështë caktuar ndryshe ligj

Depot 8 alinesë 2 te nenit 1të kebj Ligji ap-
likohet edhe dhu “limin e turës
për vleresimin ë kushtetutshmërisë së dispozitave
nga alineja e këtij neni

5 Dispozitate tjera

Neni 16
vetari iKuvendit të Krahines Socialiste Auto.

nore to Kosovës,menjëherë

  

shoqërore:goliikedhe do “E
fajerrë aktete tjeranë lidhje me këto zgjedhje

Neni 17
Mandati 1deputetëve të Kuvendit të Krahinës

Bovialista “hutonoe të Kosovës dhe i këshilltarëve
ve të komunave pushon qitën e vertiki

tëetëmandatit të delegatëve në Kuvendin e
mës Socialiste AutonometëKosovës, respektivisht në
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kuvendet ekomunave,të zgjedhur në bazë tu
shtetutës së KrahinësSocialiste Autonome të Koso-

Neni 18
Organizatat themelore të punës

organizatat bashkësitë e tjera teen Te
Siatutet e veta, në pajtim me Kushtetutën
nësSocialistekutoniome të Kosovës, do tojnë,
gjer më 15 mars 1974, numrin e anëtarëvetë delega-
cionit e mënyrën e zgjedhjese të revokimit

  

 

'e të delegacionevetë orgamr-

 

nës së bashkuardhe të Oren.
të ave të tjera vetëqevensëse di

të mbaten gjer anë 51 snara 187
e zgji 'e për zgjedhjet e para për

kuvend 6 bashkëlive Shoqërorepolitite, që zbatohen
në organizatat themelore punës bashkuar,
mund tëzbatohen edhe në organizatat.“hemelore të
perhi sëDakanë të pla, (erë Pari vendit
për organizimin tyre, nëse është bërë parashi
Pëtyte vendimeve nëregjistrin € gjykatës.
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Qrganizotat, shoqëroreohtike, gjer më 15 mars
Jona00tëcaktojnë sëntutin gevendimin e vet
forumet € zgjedhjeve qëdotë ushtrojnë funksionin ç
delegacionit.

   

 

Neni 19

Bashkësitë vetëqevensëse të interesit do t'i ren.
jnë tëdrejtat e veta në kuvendin e bashkësisë

shoqërorëpoe të përcaktuara me Kushtetutën e
ciliste Autonome të Kocovës nga dita

“igorganlima bazë të Kushtetutes së
inës Socialiste Autonometë Kos

PËËR eshee të rejinve tëvela në kuvend
  e bashkësisë shoqërorepolitike, bashkësitë veteqeve.

risëse interesit do të organizohen në pajtim me
Kushtetutën e Krahines SeSodhliste Autonome të Ko

 

sovës më së largu gjer më 31 dhjetor 1974.

Neni 20

Ky Lisihyn nëfuqi ditën kur € shpallKuvendi
Krahmës Socialiste Autonome të Kosovë

PËRMBAJTJA

Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome
të Kosovës
GAgJtKushtetues për zbatimin e Kushtetutë

së Krahinës Sociahste Autonome të Kosovi
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